
PODTITUL STRÁNKY, NEBO JEDNOTLIVÍ AUTOŘI

BULLETIN SÍTĚ MATEŘSKÝCH CENTER
CENA KČ

ZDARM
A 2008 PROSINEC12/2008



OBSAH

2

OBSAH

DOPIS OD
Rut Kolínské

SÍŤ VE VŠECH PÁDECH
• Nové prezidium Sítû MC
• SoutûÏ Obec pfiátelská rodinû
• Nejmen‰í obec pfiátelská rodinû

JAK SE ŽIJE V MATEŘSKÝCH CENTRECH
• Cesty mal˘ch (táborsk˘ch) chodcÛ
• Mûsto pro dûti – závûreãná zpráva MC Budulínek Dobfiany 
• Zvládnout i nûco jiného neÏ jen domácí práce
• Na slovíãko, pane starosto

ZA NAŠIMI HUMNY
• GWIA Aneb The Grassroots Women´s International Academy – Barcelona
• Stfiípky z Amsterdamu – opravdového mûsta pro dûti

PŮL NA PŮL – ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI ŽEN A MUŽŮ
• Prorodinn˘  balíãek

ŽENA MEZI PARAGRAFY, ROZUMEM A CITEM
• Novinky v ãerpání rodiãovského pfiíspûvku

ZKUŠENOSTI, O KTERÝCH SE NEMLUVÍ
• Rada MC Dobfií‰ek o supervizi

VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ
• Cestování s koãárkem

NÁPADY Z MATEŘSKÝCH CENTER
PRO MATEŘSKÁ CENTRA
• Adventní a vánoãní pfiání ze Sítû MC

4

11

2

3

25

29

33

35

38

39



DOPIS OD
RUT KOLÍNSKÉ

Milí pfiátelé v matefisk˘ch centrech i kolem matefisk˘ch center,

díky umu Simony Vlasákové – patfií jí vfielé díky! – se nám podafiilo získat 
finanãní zdroj na vydání dal‰ího ãísla bulletinu PÛl na pÛl. PÛvodní název
vze‰el z projektu, v rámci kterého byl vydáván. Nabízelo se tedy název zmû-
nit, protoÏe pfieci zmûna je Ïivot, ale asi mi profesionálové v oblasti Public
Relations dají za pravdu, Ïe mûnit zabûhané termíny je tfieba peãlivû váÏit. 
A tak jsme váÏili a zjistili jsme, Ïe jakmile ãlovûk má partnera a pak dûti, 
najednou se Ïivot odehrává pÛl na pÛl. A neznamená to v‰ak, Ïe docílí v‰eho
jen poloviãatû, naopak znamená to, Ïe zvládne obojí zároveÀ, napfiíklad b˘t
manÏelkou i matkou, rodiãem i v˘dûleãn˘m ãlovûkem, aktivním rodiãem 
i aktivním obãanem a tak bychom mohli vyjmenovávat fiadu rolí, které ãlovûk
– rodiã ve svém Ïivotû zvládá. Stejnû tak bychom mohli vyjmenovat fiadu
témat, která se ãlovûka – rodiãe celoÏivotnû pÛl na pÛl dot˘kají a která v‰ak
musí naplno fie‰it. 

Ostatnû i sám o sobû se bude bulletin i nadále vûnovat napÛl problematice kolem matefisk˘ch center a napÛl
problematice spojené obecnû s Ïivotem rodin. Proã tedy mûnit název? K urãité zmûnû ov‰em dojde, vydávání
není podfiízeno pravidlÛm dan˘m podmínkami projektu Equal, záleÏí jen na nás i na vás, jak rubriky naplníme.
MÛÏeme rovnûÏ nabídnout reklamní prostor kaÏdému, kdo ãasopis ãi SíÈ MC podpofií. 
StûÏejním tématem dne‰ního ãísla se stala kampaÀ Mûsto pro dûti. SíÈ matefisk˘ch center se uÏ nûkolik let snaÏí
mûnit podmínky Ïivota rodin s dûtmi v obcích prostfiednictvím dílãích kampaní: Jak se Ïije s koãárkem, Dûtská
hfii‰tû dnes a pfií‰tû a Mûsto pro dûti. MÛÏeme sem pfiifiadit i dlouholetou kampaÀ Spoleãnost pfiátelská rodinû. 
Kampanû patfií ke skvûl˘m prostfiedkÛm jak pfiipoutat pozornost ostatních spoluobãanÛ, politikÛ a médií k pro-
blémÛm, které nás trápí a které bychom chtûli fie‰it hned, ne aÏ se nûkdy dostanou na pofiad dne. âasto lidé 
nevûfií, Ïe nûco zmÛÏou. V˘sledky, které pfiiná‰ejí závûreãné zprávy z kampaní, kter˘ch se matefiská centra
úãastní, pfiesvûdãí kaÏdého, kdo pochybuje.  
Úvodní slovo pí‰u v Mexiku, kde jsem na konferenci na téma „Decentralizace, místní správa a Ïenská práva“.
Se‰la se tu fiada odborníkÛ a lokálních politikÛ, ktefií to s námi obãany myslí dobfie, zkoumají, co je ‰patnû a co
pro nás mohou udûlat. Nûjak se jim vytratil jeden z cílÛ decentralizace, a sice zv˘‰ení podílu obãanÛ na rozhodo-
vání. Huairou komise zámûrnû vybrala k prezentaci kampanû Sítû matefisk˘ch center jako prostfiedku k docílení
zmûn. Mírnû jsem auditorium ‰okovala, kdyÏ jsem mu pfiedvedla, Ïe matky jsou expertky na kaÏdodenní Ïivot 
a Ïe dokáÏou partnersky spolupracovat jak s profesionálními odborníky, tak i s pfiedstaviteli obcí. V˘sledky spo-
leãné práce se tak mohou více pfiiblíÏit pfiedstavám v‰ech zúãastnûn˘ch. Obãan pfiece není bezmocn˘ klient.
Matefiská centra v âeské republice zanechávají za sebou hluboké stopy v promûnách obcí. Matky pfiestaly b˘t
vnímány jako ty, co pofiád nûco chtûjí a stojí s nataÏenou rukou. Na besedû u kulatého stolu s pfiedstaviteli obcí 
a kraje v âeské Tfiebové vystoupilo nûkolik starostÛ, ktefií vyjádfiili svoji vdûãnost „sv˘m matkám“ z matefiského
centra za v‰e, co pro obec dûlají. 
Podûkování patfií vám v‰em, kdo svÛj Ïivot pfiijímáte jako v˘zvu ke spolupráci.

Rut Kolínská, prezidentka Sítû MC
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NOVÉ PREZIDIUM SÍTĚ MC 

Hlavním úkolem mimofiádné valné hromady Sítû MC o.s. konané 19. fiíjna 2008 v Praze bylo dovolit zb˘-
vající ãlenky prezidia. Valná hromada podpofiila setrvání prezidentky Rut Kolínské ve funkci, a tak k Editû
Kozinové, která se ujala v fiíjnu funkce 1. viceprezidentky, pfiibyly tfii nové viceprezidentky: Miroslava
Vlãková, SoÀa Tomková a Pavlína ·vecová. Jako náhradnice byly zvoleny Ivana Lhotáková z MC Pojìte si
k nám hrát v Mostû, Katefiina Kulhánková z MC Dupy Dub v Dubu u Prachatic, Zuzana Bláhová z MC
Budulínek ve Vimperku a Lucie Ha‰ková z MC Rákosníãek v Dûãínû.
Úãastnice valné hromady dovolily také náhradnice do kontrolní komise Katefiinu Bláhovou z RD Radost 
v Tábofie a Petru Dobiá‰ovou z MC Milovice.Odstupujícím ãlenkám prezidia Leonû Hozové, Hanû
Pudelské, Danû Hubálkové i Simonû Vlasákové patfií vfiel˘ dík za práci, kterou pro rozvoj Sítû MC vyko-
naly. Nové sloÏení prezidia navazuje na v˘sledky jejich práce. Nové ãlenky se ujaly sv˘ch rolí s pln˘m
nasazením a s respektem ke své rÛznorodosti, tu ãtenáfiÛm bulletinu PÛl na pÛl pfiibliÏuje jejich osobní
pfiedstavení, kterého se kaÏdá chopila po svém pfii zachování jednoty osnovy obsahu. 

Vûk: 37 let.
Vdaná, 2 dûti (Nelinka 6,5
roku, Tinka 2,5 roku), skvû-
l˘ manÏel Honza a dvû ne-
vlastní dûti ve vûku 23 a 27
let.

Vzdûlání: PdF UP Olomouc,
Uãitelství pro SZ·, psycho-

logie s pedagogikou, o‰etfiovatelství, Stfiední zdra-
votnická ‰kola KromûfiíÏ

Praxe: 9/2007 – doposud
Krajská koordinátorka Sítû matefisk˘ch center o. s. 
v Moravskoslezském kraji

• Organizování spoleãn˘ch regionálních akcí
• Komunikování s pfiedstaviteli kraje za „SíÈová“ MC

v kraji
• Poradenství zakladatelkám MC 
• Komunikování s médii na regionální úrovni 
• Vedení portfolia

2004 – doposud
Zakladatelka NNO, finanãní a projektov˘ manaÏer,

Mgr. Edita Kozinová

vedoucí pracovního t˘mu, Rodiãovské centrum
Chaloupka o.s.

• fiízení a vize NNO, fundraising
• realizace projektu, fiízení projektu, spolupráce 

s partnery, oslovení cílové skupiny, 
práce s médii, zaji‰tûní pokraãování projektu, 
finanãní fiízení projektu, vedení setkání projekto-
vého t˘mu

• zpÛsoby a úspû‰nost pfii oslovení cílové skupiny
(firmy) 

• zapojení mûst do projektu, moÏnosti rozvoje spo-
lupráce 

• zapojení zahraniãních firem do projektu 
• sledování zapojení cizincÛ a jejich interakce 

s „ãesk˘mi“ úãastníky projektu 

1992–10/1999
¤editelka poboãky pracovní agentury (Olomouc,
Ostrava) KAPPA People, a. s. pracovní a personální
agentura

• obchodnû – manaÏerské fiízení poboãky
• personalistika – v˘bûr zamûstnancÛ
• finanãní fiízení a samostatnost
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Nabízím ve‰keré pracovní i osobní zku‰enosti dopo-
sud naãerpané jak v komerãní firmû v oblasti perso-
nálního a finanãního fiízení, tak zku‰enosti získané
pfii kompletní ãinnosti související se zakládáním 
a fiízením NNO Rodiãovského centra Chaloupka 
v Ostravû a spolupráci na projektech v rámci
Moravskoslezského kraje nejen v pozici krajské 
koordinátorky.

Osobní charakteristika: dobré organizaãní schop-
nosti, t˘mová spolupráce, plnûní úkolÛ na poslední
chvíli.

Vûdomosti: Teoretické i praktické studium Stfiední
zdravotnické ‰koly, Pedagogické fakulty UP Olo-
mouc v kombinaci státních zkou‰ek – psychologie,
pedagogika, somatologie, o‰etfiování nemocn˘ch,
zapoãatého a nedokonãeného studia MBA a jin˘ch
dÛleÏit˘ch kurzÛ, které je tfieba k práci personálního
manaÏera a fieditele poboãky se zodpovûdností 

za vlastní t˘m a zamûstnance, dobrá poãítaãová 
gramotnost.
Baví mne práce s dûtmi (nejen vlastními), veãírky 
a zábava s pfiáteli, amatérské zahradniãení, lyÏování,
plavání, squash, stolní tenis, tanec, cestování 
s manÏelem a pfiedev‰ím muzika (hra na klavír, ky-
taru, kastanûty, zpûv v mezinárodním sboru Apsora-
romské písnû).

Vize Sítû MC: Profesionálnû vedená nezisková orga-
nizace s celostátní a mezinárodní pÛsobností pomá-
hající rodinám na regionální i celostátní úrovni.

Osobní priority a vlastní pomoc:
1. zavedení personálních pravidel a standardÛ
2. finanãní udrÏitelnost Sítû MC 
3. vzdûlávání v‰ech cílov˘ch skupin (pracovníci MC,

zamûstnanci Sítû MC, rodiny)
4. samostatnost krajsk˘ch koordinátorek (pfiímá

pomoc pro MC a rozvoj sluÏeb na krajské úrovni)

Je mi 34 let, jsem sedm 
let vdaná a mám dvû dûti 
– Kry‰tofa (3,5 roku) 
a Alberta (7 mûsícÛ). Jsem
absolventkou bakaláfiského
studia humanitních vûd na
FHS UK se zamûfiením na
neziskov˘ sektor a absol-
ventkou bakaláfiského stu-

dia Humanities and social sciences na Anglo-ame-
rické vysoké ‰kole v Praze. 
JiÏ od maliãka jsem mûla tendence peãovat o druhé,
coÏ mi zÛstalo aÏ dodnes. Práce v neziskové sféfie
mne baví a vûnuji se jí jiÏ déle neÏ deset let. Pracuji
jako koordinátorka projektÛ v Komenského institutu
v Praze, o.p.s., kter˘ se zamûfiuje na podporu vyso-
ko‰kolského vzdûlávání a nyní novû pfiipravilo pro-
jekt na podporu rodiny. Jsem fieditelkou Rodinného
centra Paleãek na Praze 3, zaloÏeného obãansk˘m
sdruÏením Projekt Antioch a spfiátelenou skupinou
aktivních a inspirativních maminek. Paleãek  organi-
zuje kurzy, krouÏky, pfiedná‰ky a dal‰í ãinnosti pro
rodiny s dûtmi a manÏelské páry. A koneãnû, jsem
iniciátorkou zaloÏení nové obecnû prospû‰né spo-
leãnosti Pro rodinu. Pfied nedávnem jsme otevfieli
nové Rodinné centrum Andílek na Praze 5, poskytu-
jící aktivaãní a vzdûlávací programy s prvky
Montessori pedagogiky. 

Miroslava Vlãková

Síti MC nabízím své zku‰enosti s neziskov˘m sekto-
rem, zku‰enosti s fundraisingem a psaním projektÛ,
fiízením organizací a lidsk˘ch zdrojÛ a s koordinová-
ním projektÛ a kampaní. Nabízím své nápady a in-
spiraci, elán a energii, pozitivní pfiístup k Ïivotu 
a problémÛm, které Ïivot pfiiná‰í, znalost „matefi-
sko-centerní“ problematiky a problematiky rodinné.
Nabízím dvû ruce k práci a svÛj (dobro)voln˘ ãas.

Jako ãlovûka mne charakterizuje víra, Ïe kaÏd˘ z nás
by mûl aktivnû hledat rozmûr pfiesahující lidsk˘ svût,
a Ïe je tfieba ptát se, proã tu jsme, odkud pfiicházíme
a kam smûfiujeme, protoÏe jedinû tak se nepfiipravu-
jeme o poznání skuteãného smyslu Ïivota.

Viceprezidentkou Sítû MC jsem se stala s vûdo-
mím, Ïe my‰lenka a poslání Sítû MC jsou jedi-
neãné a v urãité chvíli historie je bylo tfieba pod-
pofiit. Ráda bych vidûla SíÈ MC nadále aktivnû
pracovat ve prospûch rodiny v âeské republice,
jako tomu bylo doposud, a myslím si, Ïe by bylo
dobré, aby SíÈ MC napnula síly a pfiesvûdãila ma-
tefiská a rodinná centra o tom, Ïe existuje hlavnû
pro nû.

V pfiípadû, Ïe byste se na mne s ãímkoliv chtû-
li obrátit, jsem ráda k dispozici na emailu:
mivy@volny.cz.
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Mám 34 let, 3 dûti - Ondru
16 let, Jirku  6 let a Aniãku
3 roky. ManÏel Jirka pracuje
jako uãitel matematiky, fy-
ziky a statistiky na Soukro-
mé podnikatelské ‰kole.
Bydlíme v KromûfiíÏi.
Vystudovala jsem Gymná-
zium, jazykovou ‰kolu (ang-

liãtina) a Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého
v Olomouci, obor uãitelství 1. stupnû Z·. Pracovala
jsem aÏ do roku 2002 nejdfiíve jako uãitelka angliã-
tiny, poté jako uãitelka na 1. stupni.
Od roku 2003 aÏ do roku 2006 jsem jako dobrovol-
ník uãila angliãtinu a vedla aktivity pro malé dûti 
v matefiském centru Klubíãko v KromûfiíÏi. Od roku
2006 aÏ dosud pracuji jako vedoucí Klubíãka, zaji‰-

Mgr. Pavlína ·vecová

Èuji chod centra a uãím v Mini‰kolce pro dûti od 
2 let,  pfiipravuji dûti v Pfied‰kolákovi na vstup do
‰koly, uãím angliãtinu, vedu Zpívánky, pracuji s po-
stiÏen˘mi dûtmi,organizuji letní pobyty pro rodiny 
s dûtmi a starám se o propagaci MC. Úãastnila jsem
se aktivnû komunitního plánování sociálních sluÏeb
na KromûfiíÏsku. 
Dal‰í vzdûlání – vzdûlávací semináfie (¤ízeni nezis-
kové organizace, projektové fiízení, metodika hravé
TV a pod).

SíÈ MC vidím jako úspû‰nou profesionální nezis-
kovou organizaci, která za‰tiÈuje MC v celé repub-
lice a její krajské organizace jako dobfie fungující
ãást Sítû MC pro práci na krajské pÛsobnosti.
Jako viceprezidentka se zamûfiím na metodické fií-
zení Sítû MC.

Na‰e domácnost ãítá,
kromû mé maliãkosti, tfii
dûti nevelkého vzrÛstu
(Rebeka 6 let, Vojta 4,5
roku a Bára 1,5 roku), 
manÏela – lékafie Tomá‰e,
dva velké psy (Truhlíka 
a Blacka), momentálnû asi
tfii koãky, jeden star˘ statek

a blíÏe neurãité mnoÏství dal‰ích ÏivoãichÛ a rostlin.
Mám totiÏ od dûtství zálibu ve v‰em Ïivém a touhu
„to“ míti doma a na‰e dûti toto pravdûpodobnû zdû-
dily po mû (pfiinejmen‰ím nûkteré). Svûtlo svûta
jsem poprvé spatfiila pfied tfiicetidvûma lety a dá se
fiíci, Ïe mému srdci nejbliÏ‰í rodnou hroudou je v˘-
chodoãesk˘ Letohrad, aãkoliv velkou ãást Ïivota
jsem strávila v Praze. Posledních sedm let v‰ak Ïiji 
v miniaturní vesniãce Petfiíkovice v Îelezn˘ch ho-
rách (kousek od Chrudimi). Chodila jsem do zá-
kladní ‰koly s roz‰ífienou v˘ukou pfiírodních vûd, na
dvojjazyãné gymnázium s vyuãovacím jazykem ‰pa-
nûlsk˘m a na pfiírodovûdeckou fakultu Univerzity
Karlovy, obor biologie a geografie. A tam stále je‰tû
studuji, a to postgraduální doktorské studium 
v oboru sociální geografie a regionální rozvoj.

Vzdûlání: 2004 – souãasnost
Postgraduální doktorské studium na PfiFUK, obor

Mgr. SoÀa Tomková 

sociální geografie a regionální rozvoj

1995–2002
Pfiírodovûdecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha,
obor biologie a geografie (SZZk z pedagogiky a psy-
chologie, geografie, didaktiky geografie, biologie,
didaktiky biologie)

1990–1995
Gymnázium Budûjovická, Praha 4 – s bilingvní v˘u-
kou (‰panûl‰tina)
06/1993 – v‰eobecná státní zkou‰ka ze ‰panûl‰tiny
05/1995 – dvojjazyãná maturitní zkou‰ka

Jazykové znalosti: v˘bornû ‰panûl‰tina + angliãtina,
ãásteãnû ital‰tina, francouz‰tina, portugal‰tina, 
ru‰tina

V roce 2002 jsem zaãala v Chrudimi nav‰tûvovat
matefiské centrum Mama klub Chrudim a v roce
2005 jsem se stala jeho statutární zástupkyní a ko-
ordinátorkou. Navázala jsem na pfiedchozí pernou
práci a úspûchy a myslím, Ïe Mama klub je jiÏ nedíl-
nou a nepfiehlédnutelnou souãástí chrudimské ob-
ãanské spoleãnosti.

Pracovní zku‰enosti: v˘uka jazykÛ (·, A), odborné
pfieklady (·, A) a tlumoãení (·); prÛvodcování zá-
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jezdÛ (·panûlsko, âína, Velká Británie…); práce 
v cestovní kanceláfii; pfiíprava, zaji‰tûní a koordinace
veletrhÛ (napfi. Holiday World…); spolupráce s or-
ganizacemi zab˘vajícími se ekologií a ekologickou
v˘chovou, 5 let vedoucí dûtského oddílu pfii âSOP;
koordinátorka pro komunikaci se zahraniãními part-
nery a ‰éfredaktorka Zpravodaje Klubu sokolníkÛ
âMMJ; koordinátorka obãanského sdruÏení Mama
klub Chrudim.

K m˘m zálibám patfií je‰tû rÛzné sporty (pfiedev‰ím
ty, kter˘m se dnes fiíká „outdoorové“), sokolnictví
(nikoliv cviãení v „sokole“, ale v˘cvik drav˘ch

ptákÛ), a celkovû pfiíroda a „ne‰kodící“ zpÛsob 
Ïivota v ní.

SíÈ matefisk˘ch center si pfiedstavuji jako profesio-
nální neziskovou organizaci, která si dokáÏe najít
ãi udrÏet dÛleÏité postavení v na‰em státû a záro-
veÀ je platn˘m pomocníkem a oporou v‰em ma-
tefisk˘m centrÛm i jednotliv˘m rodinám. K tomu
hodlám vyuÏít v‰echny mé dosavadní i budoucí
znalosti a celou svoji Ïivelnou osobnost nadanou
dobr˘mi organizaãními schopnostmi a celosvûto-
v˘m rozhledem.

V rámci oslav 10. v˘roãí Mezinárodního roku rodiny v roce 2004 vyhlásila SíÈ matefisk˘ch center kontinuální
kampaÀ Spoleãnost pfiátelská rodinû. KampaÀ je zamûfiena na posílení rodiny ve spoleãnosti a na podporu
prorodinné politiky. V souãasné spoleãnosti zamûfiené na v˘kon a úspûch pfietrvává atavismus, Ïe dûti do
spoleãnosti nepatfií. Rodiny s mal˘mi dûtmi tak b˘vají vytlaãovány mezi ohroÏené skupiny na okraj spoleã-
nosti. Proto jsme se rozhodli podporovat ty, kdo s podporou rodiny v podobû nabídky bezbariérového pro-
stfiedí, rodinn˘ch slev, snahou o zachování zdravého Ïivotního prostfiedí a dal‰ími prorodinn˘mi aktivitami uÏ
zaãali. 
Na‰ím cílem bylo zv˘‰ení prestiÏe rodiny, upozornit na to, Ïe rodiny s dûtmi je moÏné podpofiit nejen penûzi 
a slovy, ale pfiedev‰ím ãiny. Vûfiili jsme, Ïe povzbudíme spoleãnost k prorodinné vstfiícnosti. 
Nejprve jsme se zamûfiili obecnû na státní i soukromé spoleãnosti a organizace (nejrÛznûj‰ího typu), kulturní
a sportovní instituce, ‰koly, nemocnice, v˘robní podniky a firmy, média, obce, úfiady. V rámci stejnojmen-
ného projektu podpofieného ESF jsme zaãali cílenû vyhledávat firmy, které usnadÀují rodiãÛm s mal˘mi dûtmi
slaìovat rodinn˘ a pracovní Ïivot. O za‰títûní jsme poÏádali mistra práce a sociálních vûcí Petra Neãase. Ten
byl na‰í kampaní tak nad‰en, Ïe jsme se dohodli na propojení kampanû se soutûÏemi. MPSV podpofiilo na‰i
pÛvodní my‰lenku i pfiání dal‰ích organizací – Stálé komise pro rodinu a Národního centra pro rodinu a vy-
hlásilo spoleãnû s nimi a Sítí MC první soutûÏ, a sice Obec pfiátelská rodinû. Postupnû by mûly následovat
dal‰í soutûÏe: Firma pfiátelská rodinû, Úfiad pfiátelsk˘ rodinû, ·kola pfiátelská rodinû a podobnû.   
PÛvodní kampaÀ tak získala nov˘ rozmûr a pfiedev‰ím deklarovanou podporu politick˘ch pfiedstavitelÛ.
Kontinuitu s pÛvodní kampaní za‰tiÈuje pÛvodní logo, které zÛstává a bude se jen obmûÀovat název podle
soutûÏe.
SoutûÏ Obec pfiátelská rodinû byla vyhlá‰ena 15. kvûtna na Mezinárodní den rodiny. Obce, které se chtûly
soutûÏe zúãastnit, musely splnit pomûrnû sloÏité podmínky, kriteria byla docela nároãná. K nim patfií i pod-
pora obce sluÏeb pro rodinu, jmenovitû matefisk˘ch center.
Zástupci v‰ech organizací, které se podílely na vyhlá‰ení, byly zastoupeny jak v hodnotící, tak i v˘bûrové 
komisi. V rámci v˘bûrové komise jsem s potû‰ením sledovala, jak se zhostila matefiská centra podílu na vypl-
nûní dotazníku a jak vyuÏila právû tuto pfiíleÏitost k nastartování ãi upevnûní spolupráce s obcí.  
SoutûÏe se zúãastnilo 219 obcí a vybrat tfii nejlep‰í patfiilo k nároãnému úkolu, pro mne témûfi bolestivému,
protoÏe bych to v‰em obcím, které dobfie znám, velmi pfiála. Hodnotitelské „známkování“ sice fiadilo obce do
pofiadí, ale poãet bodÛ se ãasto mnoho neli‰il.
Leto‰ní vítûzové jsou známi, ty obce, na které se nedostalo, mají ‰anci pfií‰tí rok.

SOUTĚŽ OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ
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V kategorii s poãtem do 500 obyvatel patfií
vítûzství v prvním roãníku soutûÏe Dubu 
u Prachatic. Zdej‰í matefiské centrum patfií 
k „hybné páce“ obce, a to pfiedev‰ím díky
své koordinátorce Katefiinû Kulhánkové,
která mimo jiné byla na mimofiádné valné
hromadû Sítû MC zvolena jako náhradnice
do prezidia.

■ Matefiské centrum Dupy
Dub se zapojilo do kampanû
Sítû MC Mûsto pro dûti re-
ferendem „Matefiské centrum
versus hospoda“. MÛÏete tro-
chu pfiiblíÏit podstatu sporu?
Na zasedání zastupitelstva
Mûstyse Dub jsme získali pfií-
slib ãásti nevyuÏívaného ob-
jektu b˘valé laboratofie (dfiíve
spoleãenské místnosti zemû-
dûlského uãili‰tû) pro úãely
Matefiského centra. AÏ doda-
teãnû jsme se dozvûdûli, Ïe
obec chce druhou polovinu 
tohoto objektu vyuÏít na vybu-
dování hospody. Ta kombinace
nás vydûsila. Novou v˘zvou se
stalo neãekané uvolnûní ob-
jektu souãasné hospody u fot-
balového hfii‰tû, neboÈ stojí
hned vedle pozemku, kter˘ je
dlouhodobû urãen˘ k vybudo-
vání dûtského hfii‰tû. Mûstys
nemûl Ïádn˘ plán na vyuÏití tohoto objektu, kter˘
byl v minulosti tûlocviãnou tûlov˘chovné jednoty.
Ná‰ návrh, aby bylo sídlo Matefiského centra vybu-
dováno zde, starosta akceptoval s podmínkou, Ïe
bude s tímto vyuÏitím souhlasit více neÏ polovina
stál˘ch obyvatel a zastupitelé budou mít pfii svém
rozhodování podklady pro plánované vyuÏití a dolo-
Ïen˘ zájem místních obyvatel.  

■ Ze závûreãné zprávy tu‰ím, Ïe prÛbûh refe-
renda nebyl jednoduch˘, co pak následovalo?
Zaujala mû pozvánka na komunitní plánování 
s architektem, to také nezní zcela obvykle.
Komunitní projektování s architektem Oldfiichem
Hozmanem pfiedcházelo samotnému referendu –
obojí jsme mohli realizovat díky „rychlému grantu“

NEJMENŠÍ OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ

Nadace Via. KaÏd˘ mûl moÏnost nechat svou pfied-
stavu o vyuÏití prostoru zakreslit do architektonic-
k˘ch návrhÛ, které se staly podkladem pro referen-
dum. Tyto návrhy jsou pro nás stále cenn˘m
materiálem. V prÛbûhu referenda se ukázalo, Ïe zá-
sadním argumentem proti stûhování hospody je
„potfieba“ prodeje a konzumace piva v souvislosti 
s fotbalov˘mi zápasy. Na první pohled úsmûvné 
a nesportovní, ale vlna odporu, kterou jsme vyvolali,
byla neãekaná. V referendu jsme nakonec získali
vût‰inu, zatvrzel˘ odpor men‰iny v‰ak pfietrvával.
Na kolegyni v autobusu pokfiikovala omladina, Ïe 

jí „rozbijou hubu“ atp. Nedávno jsem dostala
soudní vyrozumûní, Ïe jeden z hlavních 

odpÛrcÛ se podílel na vyloupení na-
‰eho domu a následnû vûci pro-

dával v dotãené hospodû…
VÛãi lidem tohoto typu
jsou sofistikované argu-

menty a vefiejn˘ zájem 
k niãemu. ZároveÀ vy‰lo

najevo, Ïe obec nemá 
prostfiedky na vybudování

nové hospody, a tak by-
chom na „vybojovan˘“ 

objekt museli ãekat i pár
let… Po dal‰ím jednání jsme

získali do pronájmu prostory
b˘valé spoleãenské místnosti Hasiã-

ského sboru.

■ V závûru zprávy zní smutné poselství: Starého
psa nov˘m kouskÛm nenauãí‰. Od ukonãení kam-
panû uplynulo uÏ pfiece jen trochu vody, neznûlo
by dnes poselství malinko jinak?
Urãitû – „v‰echno zl˘ je pro nûco dobr˘“. Víme, co
od koho oãekávat, s k˘m a jak jednat. Získali jsme
velkou zpûtnou vazbu, v zásadû i velkou podporu
pro nové projekty. Tûch pozitivních ohlasÛ bylo 
nesãetnû více neÏ negativních. 

■ Obec Dub u Prachatic je hork˘m kandidátem na
vítûze soutûÏe Obec pfiátelská rodinû. Podílelo se
matefiské centrum na podání návrhu?
Tu‰íte správnû – byli jsme iniciátorem podání pfii-
hlá‰ky. Ale jen do té míry, Ïe jsme s touto moÏností
seznámili zastupitelstvo. To jednomyslnû schválilo
úãast v kampani, neboÈ je „pfiirozenû soutûÏivé“ –
léta se uchází o titul „Vesnice roku“, za prorodinnou
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oblast jiÏ v tomto soutûÏním klání získal Dub bílou
stuhu. Pfiihlá‰ku jsme vyplÀovali se starostou spo-
leãnû a ostatním ji prÛbûÏnû posílali k pfiipomínko-
vání. Pro nás to bylo zadostiuãinûní – pfiihlá‰ka dala
na‰im dosavadním aktivitám oficiální rámec, pÛsob-
nost a logika matefiského centra byla najednou pro
v‰echny mnohem prÛkaznûj‰í a srozumitelnûj‰í. 

■ Velmi mne z va‰eho vyprávûní o prÛbûhu pfií-
prav podání návrhu zaujal jak˘si vedlej‰í efekt
této soutûÏe, a sice stmelení obãansk˘ch iniciativ,
institucí a organizací ve va‰í malé obci. Jak to
probíhalo?
Ukázalo se, Ïe sice v‰ichni spolupracujeme, ale 
„paprskovitû“, napfi. MC se zastupitelstvem, se ‰ko-
lou, se zámkem, s faráfiem, se STROOMem (stfie-
disko trvalého rozvoje osob s omezením), rybáfii, tû-
lov˘chovnou jednotou atd., totéÏ dûlá starosta, ale
nikdy se v‰ichni nesejdeme najednou.  Pfiihlá‰ka do
„soutûÏe“ byl pádn˘ dÛvod pro fiádnou koncepãní
schÛzku, na které vznikl spoleãn˘ program, spolu-
práce tak skuteãnû vstoupila v platnost. Vypadá to
moÏná banálnû, ale efekt byl neãekan˘ – jsme si teì
navzájem mnohem transparentnûj‰í. 

■ Patfiíte k rodinám, které opustily Ïivot ve velko-
mûstû a rozhodly se Ïít ve zdravém prostfiedí ven-
kova. Lze v˘stiÏnû shrnout va‰e zku‰enosti „pfii-
stûhovalce“ a ãlovûka, kter˘ má chuÈ pomáhat
mûnit tváfi místa, kde Ïijete? 
KaÏd˘ „pfiistûhovalec“ je nucen fie‰it konkrétní si-
tuaci, kterou nelze jednodu‰e zobecnit. Na‰emu pfie-
sunu pfiedcházelo nûkolik let koãování mezi Dubem
a Prahou. Ten kontrast byl o to vût‰í, Ïe v Dubu 
Ïijeme za vsí, z jedné strany rybník, z druhé les… 
v Praze máme pût vûãnû ucpan˘ch proudÛ pod
oknem, v˘hled na panelák a autobazary... Na ven-
kovû Ïijeme zdravûji, fyzicky i mentálnû, ale hlavnû
jsme spoleãnû jako rodina. Já to nemûla tak tûÏké,
prababiãka byla také z jihoãeského ml˘na, tak to
mám tak trochu geneticky, navíc pocházím z nedale-
k˘ch Prachatic. Hor‰í je to pro mého muÏe – jako
historik umûní se specializací na „contemporary art“
a nûkolikageneraãním praÏsk˘m zázemím je v obci,
která má nûco pfies ãtyfii sta obyvatel, v obtíÏné situ-
aci. ¤e‰í ji se ctí i s humorem, kromû doktorské
práce vyuãuje v MC angliãtinu, pfiem˘‰lí o organické
zahradû i biopekárnû v na‰í ãerné kuchyni. A hlavnû
pfiijímá roli otce na rodiãovské.  Ale netroufám si
tvrdit, Ïe je tato situace udrÏitelná, prostfiedí ven-
kova má daleko k romantick˘m pfiedstavám, kter˘mi
se ve mûstû stereotypnû utû‰ujeme. 

Pfiispívat k promûnám místa se dá pfiekvapivû po-
mûrnû snadno – pokud na to máte ãas, nad‰ení a…
peníze! Nezb˘vá neÏ konstatovat, Ïe by se nám
mnohem lépe „pomáhalo“ se dvûma praÏsk˘mi
platy. AÏ kdyÏ jsme rodinn˘ rozpoãet redukovali na
rodiãovsk˘ a doktorandsk˘ pfiíspûvek, do‰lo mi, jak
moc jsme aktivity sdruÏení dotovali. V‰echny ty
spoluúãasti na projektech, neviditelné a neãekané
v˘daje, o hodinách a dnech neplacené práce ani ne-
mluvím. Ale zku‰enosti jsou k nezaplacení.

■ Na závûr je‰tû prosím o struãné pfiedstavení
matefiského centra DUPY DUB, jak a kdy vzniklo,
na jaké programy se zamûfiuje. Pfiece jen matefi-
ská centra ve velkém mûstû asi Ïijí jin˘m Ïivotem
a jin˘mi starostmi.
Na poãátku byla snaha o obnovu kulturní krajiny.
Nespokojenost s tím, Ïe dûti vyrÛstají v prostfiedí,
kde sochy svûtcÛ v krajinû jsou bezhlav˘mi torzy,
pÛvodní cesty jsou rozorané a rodiãe s koãárky jezdí
mezi auty po asfaltkách, organicky pûstované potra-
viny jsou na venkovû vysmívané… KdyÏ jsme zaklá-
dali sdruÏení, stanovili jsme si jako jeden z cílÛ za-
b˘vat se rodinou a Ïivotním prostfiedím – jejich
vzájemn˘m vztahem a ovlivÀováním. Tato témata
byla nejbliÏ‰í rodiãÛm mal˘ch dûtí – a tak vzniklo
Matefiské centrum DUPY DUB. Fungujeme druh˘m
rokem, centrum je díky podpofie Jihoãeského kraje
otevfieno pût dní v t˘dnu. V dopoledních hodinách
jej vyuÏijí pfieváÏnû rodiãe s nejmen‰ími dûtmi do
pûti let. Dûti se mohou úãastnit pondûlního v˘tvar-
ného tvofiení, úterní angliãtiny ãi ãtvrteãního cviãení
psychomotorického rozvoje. Stfiedeãní dopoledne
mohou rodiãe vyuÏít k náv‰tûvû lékafie ãi vyfiizování
na úfiadech a své dítû si nechat v centru zdarma po-
hlídat. Odpolední program je urãen pfieváÏnû dûtem
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‰kolního vûku – nûkteré aktivity jsou otevfiené spo-
leãné úãasti dûtí i rodiãÛ – napfi. cviãení jógy ãi pû-
veck˘ sbor Dubské ratolesti. V podveãer mohou 
samotní rodiãe nav‰tûvovat relaxaãní jógu ãi kurz
angliãtiny. Hlídání jejich dûtí je po dohodû zaji‰tûno.
Kromû vlastního provozu pofiádáme i doplÀkové 
víkendové akce vázané na venkovskou tematiku,
které b˘vají hojnû nav‰tûvovány i rodiãi s dûtmi 
z okolních vût‰ích mûst – napfi. zábavné dopoledne
pfii v˘lovu místního rybníka, bylinkov˘ den, stopo-
vání zvûfie a dal‰í. Díky programu rozvoje venkova
nás ãeká transformace na „ekoMC“, luxus kdy se
rozlouãíme nejen s plastov˘mi hraãkami. 
V poslední dobû se na‰e pozornost zamûfiila i na ko-
munitní rozvoj, zapojili jsme se do komunitního plá-

nování sociálních sluÏeb, vydáváme místní zpravo-
daj „listy z dubu“, iniciovali jsme petici proti zru‰ení
místní po‰ty, která se stala vzorem pro ostatní ohro-
Ïené obce. Chtûli bychom se vûnovat i rekvalifikaã-
ním kurzÛm a snad i více environmentálním otáz-
kám. V tomto pfiesahu vidím i budoucnost na‰eho
snaÏení. 

Milá Katefiino, pfieji, aby trend spolupráce na
úrovni obãanské spoleãnosti i spolupráce s pfied-
staviteli obce získal ocenûním dal‰í rozmûr a i na-
dále se rozvíjel.

Katefiiny Kulhánkové se ptala Rut Kolínská
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JAK SE ŽIJE 
V MATEŘSKÝCH CENTRECH

ZAâALO TO V¯STAVOU… 

V bfieznu 2005 jsme uspofiádali v˘stavu v mûstské
knihovnû s názvem Cesty mal˘ch chodcÛ. Na pro-
jektu se podílely maminky na matefiské dovolené,
ale i architektka, textilní v˘tvarnice, ãlenka mûst-
ského zastupitelstva nebo uãitelka teorie umûní. 
Nakonec se podafiilo shromáÏdit nûkolikanásobnû
víc materiálu, neÏ jsme nakonec pouÏili. Velmi se
nám osvûdãilo propojení práce stfiedo‰kolsk˘ch stu-
dentÛ a dûtí ze základní ‰koly. Ze stfiední ‰koly puto-
valy na základku anketní otázky a pracovní listy 
a zpût se vracely vyplnûné, zhodnocené. Na v˘stavu
jsme pak mohli dát jen opravdu provûfiené kousky.
Studenti napfiíklad na internetu vyhledávali zajímavé
artefakty nebo realizace zajímav˘ch souãasn˘ch v˘-
tvarníkÛ, jako napfi. Kurta Gebauera, Jaroslava Róny,
Davida âerného, âestmíra Su‰ky, Franti‰ka Skály,
Ale‰e Veselého ãi Michala Gabriela. Studenti ob-
rázky stahovali a zakomponovali je do fotografií vy-

CESTY MALÝCH (TÁBORSKÝCH) CHODCŮ

V létû roku 2004 mûsto ohlásilo rekonstrukci hlavní táborské obchodní tfiídy. V té dobû shodou okolností 
se také naskytla moÏnost zapojení táborského matefiského centra do projektu Local to Local. A protoÏe 
maminky mal˘ch dûtí dobfie vûdí, jaké je to pohybovat se po mûstû s koãárkem, kliãkovat s batoletem mezi
psími hovínky a nedopalky, pfiesvûdãovat nerudné dÛchodce, Ïe dítû neublíÏí so‰e, kdyÏ ji pohladí, vyuÏily
jsme pfiíleÏitost a pokusily se otevfiít vefiejnou diskuzi o vyuÏití vefiejného prostoru. V˘hodou i nev˘hodou
Tábora je skuteãnost, Ïe historicky cenná stará ãást mûsta je atraktivní pro turisty, kfiivolak˘mi uliãkami 
v sezonû prochází velké mnoÏství náv‰tûvníkÛ a táborské muzeum  berou ‰kolní zájezdy doslova útokem. 
V takovém mûstû se tûÏko vysvûtluje, Ïe oprava stfiedovûk˘ch domÛ je sice u‰lechtilá ãinnost, ale Ïe mûsto
tvofií Ïiví lidé. A nám, Ïiv˘m lidem, tady toho spousta chybí: klidná zákoutí na obchodních tfiídách, fontány,
zeleÀ, ãisté a bezbariérové ulice a tfieba i drobné hrací prvky, které by svûdãily o tom, Ïe ve mûstû Ïijí 
i dûti. âastûji neÏ do parku musíme s dûtmi za nákupy, na úfiady, k lékafii...  Ve staré ãásti Tábora nám po-
máhají dávní svûdci pfiirozenû rostlého a krá‰leného mûsta – sgrafita na fasádách domÛ, dûlové koule jako
pozÛstatek dávn˘ch bitev, socha svûtce ve v˘klenku, patníky, hydranty, ulice dláÏdûné koãiãími hlavami. 
V novûj‰ích ãástech mûsta je toto dûtské patro, tedy prostor, kter˘ dítû vnímá a oÏivuje sv˘mi pfiedstavami,
podstatnû chud‰í. A nikdo si tuto dûtskou potfiebu neuvûdomuje. 
Shodli jsme se na tom, Ïe je potfieba ukázat pfiíklady mûst, která jsou dûtem otevfiená. Vyzvali jsme dûti,
od vûku pfied‰kolákÛ aÏ po stfiedo‰kolské studenty, aby nám fiekly, co si o mûstû myslí, co je baví, jaké
mají pfiedstavy. A pokusili jsme se v‰echny tyto pfiedstavy zhmotnit, vizualizovat, aby zastupitelé i radniãní
úfiednici na‰e návrhy nejen pochopili, ale byli schopni vzít je za své.

tipovan˘ch míst ve mûstû. MontáÏe a koláÏe tvofiily
hlavní ãást obrazového materiálu v˘stavy, jejíÏ ná-
v‰tûvníci mnohdy Ïasli, jaké skryté moÏnosti tábor-
ské ulice a námûstí mají. 
K dal‰ím exponátÛm patfiila kolekce fotografií, které
jsme pofiídili digitálním fotoaparátem. Fotky zachy-
tily pohyb dûtí ve mûstû, jejich oblíbené hry, ráchání
v louÏích, hry na snûhu, jehoÏ neobvykle ‰tûdrá na-
dílka vytvofiila z mûsta pofiádn˘ herní prostor.
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JAK DÁT O SOBù VùDùT

Studenti nám pomohli i s medalizací v˘stavy, pro-
toÏe uÏ v prÛbûhu pfiíprav psali ãlánky do místních
novin. ·kolky a ‰koly jsme oslovili dopisem a také je
seznámili s doprovodnou akcí nazvanou S oãima
navrch hlavy. Její podstatou byl list s otázkami, na
které je moÏné odpovûdût, jen kdyÏ si pozornû pro-
jdete mûsto. Matefiské centrum se také pfiipomenulo
informacemi o smyslu a podmínkách akce Spoleã-
nost pfiátelská rodinû. Pozvánkami na vernisáÏ jsme
obeslali starostu a kompletní vedení mûsta, zastu-
pitele, úfiedníky radnice, novináfie, fieditele ‰kol 
a spfiíznûn˘ch institucí. 
V závûru v˘stavy slavnostnû vyhla‰ujeme v˘herce
soutûÏí a pfiedáváme ceny a pamûtní listiny, v kvûtnu
v˘stavu pfiedstavujeme je‰tû jednou v rámci
Bambiriády. Souãasnû zaãínáme spolupracovat 
s projektantem rekonstrukce tfiídy 9. kvûtna 
v Tábofie a uÏ v srpnu rada mûsta schválila zmûnu
zádlaÏby chodníku podle na‰eho návrhu, pfiestoÏe to
pfiedstavovalo nav˘‰ení pÛvodního rozpoãtu. 

CESTY KLIKATÉ, PLNÉ FANTAZIE

Ná‰ první realizovan˘ návrh se t˘ká chodníku 
s pásem zelenû a laviãkami, kde do pásÛ s Ïulovou
mozaikou byly vloÏeny kamenné Ïulové desky vût-
‰ího formátu tak, aby vytváfiely klikatou cestu, kte-
rou dospûl˘ chodec vnímá jako dekor v zádlaÏbû, ale
dûtem poskytuje prostor pro jejich fantazii. Pro nû-
koho to mohou b˘t tfieba kameny ve vodû, které je
moÏno pfieskakovat, pro jiného tfieba cesta z blu-
di‰tû...
V dlaÏbû dûti mohou objevit nûco, co my dospûlí uÏ
nevnímáme. Upoutat pozornost, nabídnout aktivitu.
Zapojení vût‰ích v˘tvarn˘ch objektÛ do mûstského
prostoru je ov‰em projektem dlouhodob˘m. Je
tfieba si rozmyslet celkovou koncepci, pfiípadnû vy-
psat v˘tvarnou soutûÏ, sehnat dostatek finanãních
prostfiedkÛ, pfiípadnû vyuÏít moÏnost financování 
z rÛzn˘ch grantÛ. Ná‰ projekt je dlouhodob˘. To, Ïe
se povedlo prosadit alespoÀ ãásteãnû ná‰ zámûr,
povaÏujeme za úspûch a za jak˘si pfiíslib dal‰ích
krokÛ, které povedou k postupné realizaci celého
projektu. 

Katefiina Bláhová
Klára Smolíková                
www.cestymalychchodcu.com
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MĚSTO PRO DĚTI – ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
MC BUDULÍNEK DOBŘANY 

I. PRÒBùH KAMPANù

1. V˘sledky dotazníkového ‰etfiení

1.1 Distribuce a sbûr dotazníkÛ

K distribuci dotazníkÛ jsme oslovili ke spolupráci Z· Dobfiany, M· ul. LoudÛ a M· Stromofiadí.
Dal‰í dotazníky jsme rozdávali k vyplnûní pfiímo v matefiském centru maminkám.

1.2 Zpracování v˘sledkÛ

Z celkového poãtu 570 distribuovan˘ch dotazníkÛ se nám vrátilo 163. V˘sledky odpovûdí na jedno-
tlivé otázky dopadly následovnû:

1. Máte dûti? ano (vûk: ) / ne
(V‰ichni dotázaní mají dûti vzhledem k tomu, Ïe dotazníky byly distribuovány v Z·, M· a MC)

2. PovaÏujete na‰e mûsto za dostateãnû ãisté? ano / ne 

3. Pokud ne, co nejvíce vám vadí

Odpovûdi OSTATNÍ zahrnují: zneãi‰tûn˘ park, pouÏité injekãní stfiíkaãky leÏící volnû na vefiejn˘ch prostranstvích,
málo hfii‰È, divoké skládky, neukáznûní obãané, velk˘ provoz, nedostatek odpadkov˘ch ko‰Û, neudrÏovaná
zeleÀ, vandalismus.
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Znečištěná hřiště

Stav chodníků

Ostatní

Bez odpovědi

4,29 %

68,71 %

26,99 %
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4. Jste spokojen/a se stavem vefiejn˘ch prostranství v obci? ano / ne

5. Pokud ano, co se vám nejvíce líbí? Pokud ne, co vám nejvíce vadí?

Odpovûdí PROSTORY PRO DùTI se rozumí podle dotázan˘ch: nedostatek hfii‰È pro mlad‰í i star‰í dûti, zbytky
star˘ch hfii‰È, jejich zneãi‰tûní, pouÏité injekãní jehly na hfii‰tích.
Odpovûì LAVIâKY – jejich nedostatek napfi. na námûstí, jejich stav.
Odpovûì OSTATNÍ zahrnuje: parkování aut na námûstí, nedostatek odpadkov˘ch ko‰Û, nezájem o park, ‰patná
dopravní situace, neudrÏovaná prostranství, vandalismus.

Na druhou stranu ale na tuto otázku obãané také odpovídali kladnû. Chválili dûtská hfii‰tû, námûstí, novû
opravené ãásti mûsta a jeho úklid, oprava chodníkÛ, most sv. Jana Nepomuckého.
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6. Myslíte si, Ïe na‰e mûsto je bezpeãné pro dûti? ano / ne

7. Pokud ne, co by se mûlo zmûnit

DOPRAVNÍ SITUACÍ se míní rychlost vozidel, absence semaforÛ a pfiechodÛ pro chodce, bezohlednost fiidiãÛ
(pfiedev‰ím v okolí ‰kol), nedodrÏování pravidel silniãního provozu, parkování aut na námûstí.
Ve skupinû oznaãené POHYB POLICIE jsou zahrnuty odpovûdi: dohled na pofiádek, dodrÏování pravidel silniã-
ního provozu, kontrola dodrÏování vyhlá‰ky t˘kající se majitelÛ psÛ.
OSTATNÍM se rozumí: úklid vefiejn˘ch prostranství, nedostateãné veãerní osvûtlení, málo laviãek na námûstí,
absence odpoãinkové zóny, chování spoluobãanÛ, vybudování bezbariérov˘ch pfiístupÛ na po‰tu a MûÚ, 
pfiejezdy na námûstí napfi. pro koãárky, invalidní vozíky. 

8. VyuÏíváte, nebo jste dfiíve vyuÏívali pro trávení volného ãasu nûkterá vefiejná prostranství v na‰em
mûstû? ano / ne

9. Pokud ano, která a proã?

OSTATNÍ: tenisové kurty, fotbalové hfii‰tû, ·lovick˘ vrch, Kamínek.
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10. Máte zájem se podílet na zmûnách stavu vefiejn˘ch prostranství?

11. Znáte nûjaké zajímavé fie‰ení vefiejného prostranství v jin˘ch mûstech? Prosíme, uveìte: 

Dûtsk˘ víceúãelov˘ areaál v Pfie‰ticích ● Dûtské hfii‰tû Tfiemo‰ná ● Ski areál Lochotín  ● PlzeÀ Homolka – pro-
cházka lesem + atrakce pro dûti ● PlzeÀ Ko‰utka – nauãná stezka ● PlzeÀ – Habrmanovo námûstí ● Fotbalové
hfii‰tû Pfie‰tice ● Karlovy Vary – dûtská hfii‰tû s dfievûn˘mi prvky a prolézaãkami, oplocené ● Rakovník – oplo-
cené pískovi‰tû a hfii‰tû s laviãkami v parku ● Areál volného ãasu Slovany ● Pû‰í zóny v âeském Krumlovû 
● ·Èastná zemû – Radvánovice, âesk˘ ráj ● Dûtské dopravní hfii‰tû Lochotín ● Zábavní park Nepomuk ●

Hru‰kova meditaãní zahrada v Plzni ● Babylon Liberec ● SkvrÀany – gumové prolézaãky ● Park „Pfiátelství“ 
● Slovany ● KfiiÏíkovy sady ● âeské údolí ● Park na pfiání – Ko‰utka ● Pû‰í zóna Stod ● Dûtské hfii‰tû ●

„Usmûváãek“ - Rokycany ● Borsk˘ park ●Dûtské hfii‰tû Vsti‰.

1.3 Závûreãná zpráva

V˘sledky dotazníkového ‰etfiení rozhodnû nepfiinesly v˘raznû nové poznatky. V roce 2006 byl vy-
pracován rozvojov˘ plán mûsta (rovnûÏ vypl˘vající z dotazníkového ‰etfiení obãanÛ), z nûhoÏ vyply-
nuly problémové oblasti. ProtoÏe není moÏné fie‰it v‰echny problémy najednou, byl vypracován
pfiehled priorit. ¤e‰ení je rozloÏeno do ãasového horizontu nûkolika let. U nûkter˘ch byly konkrétnû
stanoveny termíny, jiné se fie‰í prÛbûÏnû. 

Z dotazníkového ‰etfiení vyplynulo, Ïe  témûfi 69 % rodiãÛ nepovaÏuje na‰e mûsto za dostateãnû
ãisté. Z odpovûdí je patrné, Ïe nejvíce vadí v‰udypfiítomné PSÍ V¯KALY. Provádûli jsme v˘zkum
pfiímo v terénu. Do mapy jsme zanesli odpadkové ko‰e na psí v˘kaly a zjistili tak, ve kter˘ch ãás-
tech mûsta ko‰e chybí a kde naopak nejsou nezbytné. Osobnû jsme se ‰li podívat, jak vypadá stav
míst, kde se ve vût‰í mífie pohybují dûti tj. dûtská hfii‰tû, ‰koly, ‰kolky, park, námûstí atd. I kdyÏ
jsme na‰li psí v˘kaly i v tûchto lokalitách, pfiekvapivû nedopadly nejhÛfie, vyjma okolí ‰kolní jídelny.
Naproti tomu napfi. v sídli‰ti Panãava, konkrétnû ul. LoudÛ (není zde odpadkov˘ ko‰), je situace
zoufalá. ProtoÏe jsme chtûli tato místa zdokumentovat, vydali jsme se tam s fotoaparátem a vyro-
ben˘mi terãíky. V˘sledky na‰í práce  mÛÏete vidût v pfiíloze ã. 1. BohuÏel politováníhodné je, Ïe
jsme psí v˘kaly na‰li v tûsné blízkosti odpadkov˘ch ko‰Û opatfien˘ch sáãky na v˘kaly, a co hÛfi, 
u dûtského hfii‰tû. 
Situaci by teì mohla snad zlep‰it nová Obecnû závazná vyhlá‰ka mûsta Dobfiany ãíslo 1/2008 ze
dne 12. 3. 2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psÛ na vefiejném prostranství ve mûstû
Dobfiany. Svou platnost nab˘vá dne 1. 5. 2008. Touto vyhlá‰kou jsou vymezena v ãl. 1  pravidla pro
pohyb psÛ na vefiejném prostranství (napfi. oznaãení psa evidenãní známkou nebo ãipem), v ãl. 2
vymezení prostor pro volné pobíhání psÛ a v ãl. 3 sankce (Zákon ã. 200/1990 Sb.,   o pfiestupcích
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ). Je nutné zmínit, Ïe majitelé psÛ mají povinnost zajistit, aby jejich
ãtyfinozí mazlíãci nezneãi‰Èovali vefiejná prostranství i v místech, která jsou urãená  k jejich volnému
pohybu. 
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neví jak
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MoÏná to nûkomu pfiijde smû‰né, ale v poslední dobû to nejsou ani tak psí v˘kaly, které zneãi‰Èují
chodníky, ale stále ãastûji se vyskytující v˘kaly koÀské. K tomu se v‰ak  Ïádná konkrétní vyhlá‰ka 
v na‰em mûstû nevztahuje.

Na druhé místo za psími v˘kaly se umístily ODPADKY A NEPO¤ÁDEK V ULICÍCH. Popelnice jsou
obklopeny odpadky,  na chodnících leÏí stfiepy, nedopalky od cigaret, dokonce se vyskytují i jehly
od injekãních stfiíkaãek. Úklid mûsta zaji‰Èuje Technická zpráva mûsta Dobfiany a je pravda, Ïe její
zamûstnance je vidût v akci témûfi kaÏd˘ den. Máme zprávy o tom, Ïe staãí pouhé 4 hodiny na to,
aby se po úklidu vytyãeného místa vrátilo do svého pÛvodního stavu. K tomu snad není ani co
dodat. Snad jen mÛÏeme sami potvrdit, Ïe jeden den jsme fotografovali místo s psími v˘kaly, kde
jich byla opravdu velká koncentrace (ul. LoudÛ ã. 1029, 952), druh˘ den byl proveden úklid a tfietí
den byla situace stejná jako den první. Ve mûstû je rozmístûno pomûrnû velké mnoÏství odpadko-
v˘ch ko‰Û – ne v‰ichni zastávají tento názor, i kontejnerÛ na tfiídûn˘ odpad. Dal‰í odpadkové ko‰e
je‰tû pfiibudou, a to i navzdory tomu, Ïe nûkteré z nich uÏ nûkolikrát padly do rukou vandalÛ napfi.
odpadkov˘ ko‰ u starého mostu. Co se t˘ãe tfiídûného odpadu, v tom na‰i obãané dosahují velmi
dobr˘ch v˘sledkÛ. Je tedy ‰koda, Ïe si toto dobré hodnocení kazíme odpadky a nepofiádkem v uli-
cích. Je zapotfiebí, abychom zaãali u sebe a vedli k pofiádku i na‰e dûti, musíme jít vzorem a nauãit
je, Ïe odpadky patfií do ko‰e a ne na zem.

Se stavem vefiejn˘ch prostranství není spokojeno témûfi 59 % rodiãÛ. Nûco málo pfies 4 % nedoká-
zala fiíci jednoznaãné ano nebo ne. Otázkou také bylo, co nejvíce se líbí a co nejvíce vadí. Zde se
ukázalo, Ïe ne v‰ichni se na jednu vûc dívají stejnû. To co jedni vidûli jako negativní, povaÏovali
druzí naopak za pozitivní. Témûfi jedna ãtvrtina dotázan˘ch se k této otázce vÛbec nevyjádfiila. V nej-
vût‰í mífie byla kladnû hodnocena dûtská hfii‰tû, která jsou novû vybudovaná. Na druhou stranu byl
negativnû hodnocen jejich poãet a zneãi‰tûní (odpadky, nedopalky cigaret, zbytky rozbit˘ch hraãek,
jehly od injekãních stfiíkaãek). Celkovû rodiãe pociÈují nedostatek hracích prostorÛ pro vyÏití dûtí od
jejich nejútlej‰ího vûku aÏ po -náctileté. ¤e‰ením by podle nich mohlo b˘t napfi. dopravní hfii‰tû,
hfii‰tû z pfiírodních materiálÛ, nauãná stezka, minigolf atd. Mezi dal‰ími negativy byly uvádûny od-
padky a nepofiádek ve mûstû, psí v˘kaly, málo zelenû a její stav, stav chodníkÛ, kter˘ byl ale na dru-
hou stranu také hodnocen kladnû, protoÏe se v poslední dobû intenzivnû pracuje na jejich rekon-
strukci. 

V dal‰í odpovûdi se objevil problém, kter˘ bychom mohli oznaãit jako hlavní. V pfiedchozích odpo-
vûdích na otázky se vyskytoval minimálnû. Z dotazu, t˘kajícího se bezpeãnosti mûsta pro dûti, jasnû
vyplynulo, Ïe nejvíce je potfieba fie‰it DOPRAVNÍ SITUACI.
Je pochopitelné, Ïe rodiãe se o svoje dûti obávají, protoÏe se ‰koly i ‰kolky nacházejí v blízkosti
hlavních tahÛ mûsta. Mnoho fiidiãÛ nerespektuje dopravní pfiedpisy  a ãasto si silnice pletou se zá-
vodní dráhou, nebo parkují na místech, kde rozum zÛstává stát. To mÛÏe potvrdit leckterá maminka
s koãárkem,  pro kterou se tak vycházka po mûstû mÛÏe promûnit v pfiekáÏkovou dráhu. Jak by tuto
situaci fie‰ili rodiãe? Zv˘‰ili by poãet pfiechodÛ pro chodce, poãet zpomalovacích prahÛ, nûkterá
místa by posílili o dopravní znaãky, na Tfi. 1. máje by zfiídili semafor, v nûkter˘ch místech by omezili
nebo úplnû zakázali parkování (námûstí, ul. Vanãurova, ãást ul. PlzeÀská) a samozfiejmû by uvítali
vût‰í kontrolu policistÛ nad dodrÏováním dopravních pfiedpisÛ.
Mnohé asi nepotû‰í zprávy, které nám sdûlili zastupitelé mûsta. V fie‰ení dopravní situace má totiÏ
mûstsk˘ úfiad ponûkud svázané ruce. Je to dáno tím, Ïe v mnoh˘ch pfiípadech není vlastníkem ko-
munikace jako napfi. v˘‰e zmínûné Tfi. 1. máje. MÛÏe tedy podávat rÛzné návrhy ke zlep‰ení situace,
av‰ak koneãné slovo náleÏí vlastníku komunikace,  v tomto pfiípadû ¤editelství silnic a dálnic. Na
kfiiÏovatku Tfi. 1. máje s ulicí Lipová se uvaÏovalo o umístûní semaforu, av‰ak jsou zde obavy ze
zv˘‰eného mnoÏství v˘fukov˘ch plynÛ, které by mohly v˘raznû zhor‰it ovzdu‰í, zejména kdyÏ zde
ãasto projíÏdí kamiony.
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Nadpoloviãní vût‰ina dotázan˘ch vyuÏívá ve svém volném ãase vefiejná prostranství, pfiestoÏe k nim
má v˘hrady. Nejãastûji nav‰tûvovan˘mi místy pro chvíle odpoãinku jsou dûtská hfii‰tû (pod nádra-
Ïím a v Husovû ul.), park pod nádraÏím, sportovní stadion a námûstí, které vyuÏívají pfiedev‰ím ma-
minky s mal˘mi dûtmi. Námûstí je velmi oblíbené, protoÏe je zde pomûrnû velk˘ a bezpeãn˘ prostor
pro jízdu na odstrkávadlech, kolech, kolobûÏkách atd. Na druhou stranu by zde uvítaly více laviãek,
zelenû a zákaz parkování vozidel v okrajové ãásti námûstí. Mezi dal‰í místa odpoãinku patfií teni-
sové kurty a fotbalové hfii‰tû, ·lovick˘ vrch, Kamínek a okolí fieky k procházkám. 

K otázce t˘kající se zájmu podílet se na zmûnách stavu vefiejného prostranství se kladnû vyjádfiilo
zhruba 42 % dotázan˘ch, více neÏ jedna tfietina ale na tuto otázku ani neodpovûdûla. Mrzí nás, Ïe
tato otázka je‰tû nebyla roz‰ífiena o informaci, jak˘m zpÛsobem si dotázaní zájem „podílet se“ vy-
svûtlují.

Na závûr bych ráda citovala jednu maminku, která do dotazníku napsala:

„Byla jsem vychovávaná v rodinû, kde pofiádek, slu‰nost a v‰ímavost byla standardní, bohuÏel
v‰e je jiné. Já ze sv˘ch zásad neslevuji, ale je to boj, kdyÏ sbíráme odpadky po lese, jsme sto-
procentnû nestandardní, ale máme dobr˘ pocit.“

2. Mapování vybran˘ch míst v terénu

2.1 Zanesení umístûní odpadkov˘ch ko‰Û na psí v˘kaly do mapy mûsta

Vytvofiily jsme spolupracující skupinu maminek, ve které byly zastoupeny majitelky i nemajitelky
psa. Nezávisle na sobû se skupina rozpt˘lila po mûstû a zji‰Èovala, kde se nachází odpadkové ko‰e
na psí v˘kaly. V˘sledky na‰eho pátrání jsme zakreslily do mapy. Celkem jsme odhalily 24 odpadko-
v˘ch ko‰Û. Spoleãnû jsme pak diskutovaly o jejich umístûní a poãtu.

2.2 Fotografování vybran˘ch míst

Ke zdokumentování situace jsme si vybraly místa se zv˘‰enou frekvencí pohybu dûtí tzn. Z·, M·,
dûtská hfii‰tû, park, okolí jídelny. Tato místa pfiekvapivû nedopadla nejhÛfie, vyjma jídelny. Nejvíce
alarmující je stav v sídli‰tích.  Dále jsme pak vyfotografovaly nûkterá místa i v blízkosti dûtského
hfii‰tû, kde se nachází psí v˘kaly v bezprostfiední blízkosti odpadkového ko‰e.

3. Návrhy na fie‰ení promûny

� optick˘ zpomalovací pruh na kfiiÏovatce Tfi. 1. máje – Lipová ul.
� pfiechod pro chodce v ulici Stromofiadí – mezi M· a ZU·
� zapojení tatínkÛ do v˘roby nûkter˘ch hracích prvkÛ pro dûti (napfi. tvar zvífiátka z kmene stromu,

poloÏení ploch˘ch kamenÛ do zemû ve tvaru skákacího panáka atd). Dle na‰eho mínûní si dûti
budou tûchto atrakcí více váÏit a budou je i chránit pfied niãením od ostatních dûtí, budou py‰né na
svého tatínka.  

� umístûní odpadkov˘ch ko‰Û – konkrétnû: kfiiÏovatka Sokolovská s ul. LoudÛ, popfi. u Peãovatel-
ského domu sluÏeb v ul. LoudÛ, u starého mostu, v prostorách b˘val˘ch kasáren, lokalita Slovany,
Hvízdalka, v proluce za garáÏemi v PlzeÀské ul. smûrem k fiece

� zastínûné místo na hfii‰tích napfi. altán
� dopravní hfii‰tû, nauãná stezka, minigolf
� udûlování pokut za neodklizení psích v˘kalÛ + komentáfi v mûstském rozhlase, kter˘ by vedl maji-

tele psÛ k zamy‰lení. Rozmístûní cedulí s upozornûním o volném pohybu psÛ a neodklízení psích
v˘kalÛ pod pokutou.
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4. Prezentace a hledání moÏností realizace promûny

S v˘sledky na‰í práce jsme se vydaly (V. Duchková a J. Umnerová) dne 30. 4. 2008 na mûstsk˘ úfiad,
kde jsme se se‰ly s panem starostou Jaroslavem S˘korou a paní místostarostkou Dagmar
Terelme‰ovou. PfiedloÏily jsme jim graficky zpracované v˘sledky dotazníkového ‰etfiení a spoleãnû jsme
pak diskutovali o nejpalãivûj‰ích problémech. Závûry je moÏné shrnout následovnû:

➔ PSÍ V¯KALY. Jak jiÏ bylo v˘‰e zmínûno, jisté zlep‰ení by mûla pfiinést nová vyhlá‰ka platná 
od 1. 5. 2008.

➔ ODPADKY A NEPO¤ÁDEK V ULICÍCH velice kazí vzhled mûsta, a proto jej nûktefií oznaãují za ‰pi-
navé. Na úklid vefiejn˘ch prostranství dohlíÏí Technické sluÏby mûsta Dobfiany a v lokalitû Slovany 
a kasárna soukromá firma. To ale nestaãí, pfiedev‰ím by v‰ichni obãané mûli dbát na to, aby od-
pady konãily tam, kde mají. V obci je podle zastupitelÛ dostatek odpadkov˘ch ko‰Û cca 70, do-
konce vût‰í poãet neÏ ve mûstech, která jsou vût‰í neÏ na‰e. Pfiesto pfiipou‰tí, Ïe jejich umístûní ne-
musí b˘t optimální, proto bude uvítán návrh, kde odpadkové ko‰e efektivnûji instalovat. Nûkteré
ko‰e byly instalovány opakovanû, neboÈ byly zniãeny vandaly. 

➔ DOPRAVNÍ SITUACE. TaktéÏ v˘‰e bylo popsáno, Ïe mûsto má omezené moÏnosti. Paní místosta-
rostka pfiislíbila zjistit moÏnost nakreslení optick˘ch zpomalovacích prahÛ na Tfi. 1. máje, pfiechodu
pro chodce v ulici Stromofiadí v blízkosti základní umûlecké ‰koly a matefiské ‰kolky. Parkování na
námûstí zÛstane nezmûnûno. V plánu je kompletní rekonstrukce námûstí. Byl vypracován projekt 
k získání finanãních prostfiedkÛ z fondÛ EU a pokud  bude úspû‰n˘, jiÏ na podzim leto‰ního roku se
zaãne s úpravami. Chodníky a silnice budou v jedné rovinû, ãímÏ se usnadní pfiejezdy maminek 
s koãárky a osob s tûlesn˘m postiÏen˘m. JelikoÏ se námûstí nachází v památkové zónû, je jako po-
vrchová úprava zvolena  Ïulová dlaÏba. Ale z hlediska dûtsk˘ch koãárkÛ a jízdy dûtí na odstrkáva-
dlech se domníváme, Ïe tento povrch není ideální.  Mûla by zde také stát ka‰na, vysazeny budou
nové stromky, ale rozhodnû to nebude více zelenû neÏ v souãasné dobû. Pro maminky s koãárky 
a tûlesnû postiÏené osoby zaãne fungovat ze dvora bezbariérov˘ pfiístup (v˘tah)  na mûstsk˘ úfiad. 

➔ HRACÍ PROSTORY PRO DùTI. V souãasné dobû se zaãíná s budováním lesoparku v lokalitû
Kotynka, kde se budou nacházet napfi. hfii‰tû s dfievûn˘mi prvky, nauãná stezka, mokfiady... Dal‰í
klidová zóna by mûla vzniknout na vrchu MartiÀák. Stávající dûtská hfii‰tû jsou pr˘ dostateãná.
Problém s dûtsk˘m hfii‰tûm v Husovû ul. vznikl poté, co si nájemníci z okolních panelov˘ch domÛ
zaãali stûÏovat na hluk. Jedná se o oplocené hfii‰tû, které je potfieba dennû odemykat a zamykat,
av‰ak oslovené maminky s mal˘mi dûtmi odmítly pfievzít tuto odpovûdnost na sebe. Pletivo bylo
nûkolikrát zniãeno a také vymûnûno. Máme moÏnost vytipovat lokalitu, kam by mohlo b˘t toto
hfii‰tû pfiemístûno. ÚdrÏba dvou  dûtsk˘ch hfii‰È je finanãnû velmi nároãná. Písek podléhá pfiísn˘m
hygienick˘m pfiedpisÛm. Jeho revize se provádí jednou za ãtvrt roku a stojí pfiibliÏnû 1.500,– Kã.
Roãní údrÏba hfii‰È ve mûstû se pohybuje mezi 50.000 aÏ 60.000,– Kã.

➔ ZELE≈. Nepoãítá se s roz‰ifiováním zelenû. Obyvatelé panelov˘ch domÛ volají po více parkovacích
místech a ty jsou budovány právû na úkor zelenû. Co se t˘ãe údrÏby, travnaté plochy se seãou
5krát roãnû (pfied 5 lety to bylo pouze 2krát), park u nádraÏí dokonce 7krát a úklid se provádí kaÏd˘
t˘den. Seãení novû vymezené lokality pro voln˘ pohyb psÛ bude   po domluvû se zastupiteli mûsta
zaji‰Èovat soukrom˘ zemûdûlec, ale pouze v pfiípadû, Ïe se zde nebudou vyskytovat psí v˘kaly. Pak
by muselo údrÏbu zajistit ze sv˘ch finanãních prostfiedkÛ mûsto. 

➔ BAZÉN, KOUPALI·Tù. Podle prÛzkumu by si ho pfiálo 99 % obyvatel. Na v˘stavbu plaveckého ba-
zénu nemá mûsto Dobfiany dostatek finanãních prostfiedkÛ, jelikoÏ jsou prioritnû vynakládány na in-
frastrukturu mûsta. V loÀském roce probûhla vyhledávací studie na vytipování lokalit pro obecní
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moÏnosti vefiejného koupání. Odborníci vybrali 2 vhodné lokality a na ty se v souãasné dobû 
zpracovávají studie. Podle nich bude vybrána vhodnûj‰í varianta a téÏ by se mûli vyjádfiit obãané.  
K realizaci by mûlo dojít v brzké dobû.

➔ MùSTSKÁ POLICIE. DojíÏdí do mûsta 10–12 krát do mûsíce, náklady se pohybují okolo 400.000,–
Kã za rok. Ke splnûní poÏadavkÛ obãanÛ tzn. kontrola dodrÏování dopravních pfiedpisÛ, pokutování
majitelÛ psÛ za nedodrÏování vyhlá‰ky, pochÛzky kvÛli bezpeãnosti, fie‰ení problémÛ s poÏíváním
alkoholu mladistv˘mi, s drogami, divok˘mi skládkami, by zde musela mûstská policie pob˘vat
dennû. To bohuÏel není moÏné. Dotázan˘m se zdá, Ïe policie nepodniká Ïádné kroky ohlednû dodr-
Ïování dopravních pfiedpisÛ a kontrolou nad odklízením psích v˘kalÛ. V souãasné dobû v‰ak stojí 
v popfiedí zájmu fie‰ení problému  s alkoholismem u mladistv˘ch, drogami, pohybem ãtyfikolek po
komunikacích a tvorba ãern˘ch skládek. Tyto problémy jsou dlouhodobé a ãasovû nároãné.

II. HODNOCENÍ

1. Co se povedlo

Zmapovat problémy, pfiednést je zastupitelÛm mûsta a najít (alespoÀ ãásteãnû) fie‰ení

2. Co jsme neãekali

Tak nízkou návratnost dotazníkÛ.

3. Co se nezdafiilo

– vystopovat v‰echny odpadkové ko‰e na psí v˘kaly
– naplánovat besedu vefiejnosti ze zástupci mûsta (svou roli zde sehrálo nûkolik faktorÛ, které 

jsme brali v úvahu – prostor pro besedu, ãas, termín, úfiední dny, aktivity MC, konání Dne 
otevfien˘ch dvefií)

4. Co bychom mûli pfií‰tû dûlat jinak

– zapojit více maminek
– udûlat vût‰í propagaci
– rozdat dotazníky i mimo ‰kolská zafiízení, napfi. vloÏením dotazníkÛ do Dobfiansk˘ch listÛ a urãit

sbûrné, vefiejnû pfiístupné místo, kam mÛÏe kaÏd˘ dotazník odevzdat
– roz‰ífiit nûkteré otázky  z dotazníku.

V. Duchková a J. Umnerová
mcbudulinek@centrum.cz
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ZVLÁDNOUT I NĚCO JINÉHO NEŽ JEN DOMÁCÍ PRÁCE

Rozhovor s Vlaìkou Duchkovou z MC Budulínek v Dobfianech o kampani Mûsto pro dûti 

Závûreãná zpráva z matefiského centra Budulínek v Dobfianech mne doslova zaskoãila svojí pro-
fesionalitou. ¤íkala jsem si, Ïe se asi jednou vydafiilo, Ïe se na‰li správní lidé na správném
místû ve správnou dobu. A díky tomu dostala kampaÀ onu profesionální laÈku. V kampaních
Sítû MC se na lep‰í Ïivotní podmínky v obcích chceme zamûfiit i pfií‰tí rok, a tak jsem se trochu
poptala Vlaìky Duchkové, kdo za v˘sledky kampanû vûzí, a tu jsem byla opût v mírném ‰oku,
není to ani tak kdo, ale co, a sice pfiístup k práci: „kdyÏ uÏ nûco dûlat, tak pofiádnû“.

● Vlaìko, dovedu si pfiedstavit, Ïe leckoho profe-
sionalita va‰í závûreãné zprávy ke kampani Mûsto
pro dûti zaskoãí, ne-li dokonce vzbudí pocit „na to
nemám“. K cílÛm kampaní Sítû MC patfií i inspi-
race pro ostatní. Proto vás prosím, jestli mÛÏete
pfiedstavit sloÏení realizaãního t˘mu, a sice nejen
poãet, ale i kapacitu jednotlivcÛ, tedy jejich vzdû-
lání, pfiípadnû profesi.
Pfiedev‰ím bych chtûla podûkovat za pochvalu.
SnaÏila jsem se napsat zprávu podle mého nejlep-
‰ího vûdomí a svûdomí a dle instrukcí, které jsme
dostali. Hlavní organizaãní ãinnost jsme zaji‰Èovaly
dvû. Tímto bych také ráda podûkovala Jarce
Umnerové, bez níÏ by v˘sledek nebyl takov˘, jak˘
byl. Ostatní maminky jsme oslovovaly vzhledem 
k jednotliv˘m úkolÛm napfi. maminky, které mají
psy, nám pomáhaly zmapovat situaci vzhledem 
k umístûní ko‰Û na psí v˘kaly, jejich poãet a sou-
ãasné ko‰e zaná‰ely do mapy mûsta, maminky,
které se postaraly o distribuci dotazníkÛ, dal‰í sku-
pina se vûnovala fotografování a znaãkování psích
v˘kalÛ v místech, kde se pfiedpokládá zv˘‰en˘
pohyb dûtí, atd. Skupinky se pohybovaly tak okolo 
3–5 maminek. Myslím, Ïe vût‰ina jich má stfiedo-
‰kolské vzdûlání a tak dvû nebo tfii vysoko‰kolské.

● V závûreãné zprávû jste si mírnû posteskla nad
mal˘m zapojením ‰ir‰ího okruhu lidí. Ze zku‰e-
ností vím, Ïe to tak b˘vá bûÏné. Ale obãas se
stává, Ïe se pfiipojují, aÏ kdyÏ vidí v˘sledky.  Jak
to bylo u vás?
Mû osobnû pfiekvapilo, jaká skupina dotázan˘ch vy-
plnila dotazník. Pfiedpokládala jsem, Ïe vzhledem 
k tomu, Ïe jsme o kampani mluvili s maminkami 
v MC, bude vût‰ina vrácen˘ch dotazníkÛ od nich.
BohuÏel jsem se doãkala zklamání. Ani návratnost ze
dvou M·, které v Dobfianech máme, nebyla lep‰í.
Nejvíce odpovûdí jsme získali ze Z·, coÏ si myslím,
Ïe do velké míry ovlivnilo i v˘sledek zprávy. Z dotaz-

níkÛ jasnû vyplynulo, Ïe rodiãe ‰kolních a pfied‰kol-
ních dûtí vidí problémy zcela odli‰nû. Napfiíklad ro-
diãe ‰kolních dûtí se shodli na tom, Ïe dopravní si-
tuace není vÛbec dobrá. Mají strach o své dûti

vzhledem k rychlé jízdû vozidel, bezohlednosti fiidiãÛ
atd. Maminky mal˘ch dûtí pfieci jen zatím toto ne-
fie‰í, protoÏe vût‰inou své ratolesti vozí v koãárcích
nebo ty star‰í vodí za ruku. ·koláci jsou uÏ odkázáni
sami na sebe. BohuÏel se na‰ly i takové maminky,
které se neúãastnily proto, Ïe dle jejich názoru neÏ
se nûco zmûní, tak jejich dûti vyrostou a pak uÏ se
jich to t˘kat vlastnû nebude (napfi. v˘stavba nového
dûtského hfii‰tû ãi pískovi‰tû). Jako jeden z moÏn˘ch
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dÛvodÛ, proã se také vrátilo málo dotazníkÛ, mohl
b˘t i fakt, Ïe v dobû, kdy kampaÀ probíhala a i pfied
ní, probíhala jiná dotazníková ‰etfiení. Pak uÏ mohou
b˘t lidé unavení neustál˘m vyplÀováním „lejster“.

● Dnes mÛÏete uÏ s odstupem vyhodnotit zku‰e-
nosti z realizace  kampanû, co byste doporuãila
tûm, kdo plánují zapojit se do nûkteré z kampaní 
Sítû MC?
Urãitû si celou kampaÀ dobfie promyslet. Co, kdy,
kde, s k˘m, jak˘m zpÛsobem.  Pokusit se podívat na
kampaÀ také z druhé strany, ze strany tûch, od kte-
r˘ch nûco oãekáváme, a najít nûjakou my‰lenku
nebo nápad, kter˘m je nalákat, aby se zúãastnili. Ale
nejdÛleÏitûj‰í si myslím je vytvofiit dobr˘ organizaãní
t˘m a celou akci hodnû propagovat.

● Vûfiím, Ïe kampaÀ pfiispûla ke zmûnám k lep-
‰ímu u vás v Dobfianech. A co vy osobnû, co vám
dala, pfiípadnû vzala?
K nûkter˘m zmûnám uÏ do‰lo. Kupfiíkladu na zá-
kladû na‰ich doporuãení byly na nûkter˘ch místech

mûsta umístûny ko‰e na psí v˘kaly. Co mi vzala?
KaÏdopádnû spoustu ãasu. Proãítala jsem dotazníky
a dûlala ãárky u stejn˘ch odpovûdí a kolikrát jsem si
fiíkala, Ïe se snad nedoberu konce. MoÏná nûkdo
fiekne, Ïe tûch dotazníkÛ nebylo tolik, coÏ jsem si
také myslela. Nakonec mi jejich ãetba zabrala tfii
dny. Dost ãasu jsem pak trávila také tvofiením grafÛ.
Kromû základÛ, které jsme kdysi brali na stfiední
‰kole, jsem je nikdy k niãemu nepotfiebovala. Co mi
dala? Mnoho. Mûla jsem moÏnost setkat se zástupci
mûsta, coÏ bych asi za jin˘ch okolností nemûla.
Poznala jsem, jak dÛleÏitá je pfiíprava organizaãní 
i ãasová a do budoucna mû to pouãilo. Ale hlavní je
pro mû pocit, Ïe zvládnu i nûco jiného neÏ jen do-
mácí práce a péãi o rodinu! AspoÀ chvíli jsem si pfii-
padala „dÛleÏitû“.

Milá Vlaìko, vám i ostatním kolegyním a rodiãÛm
pfieji stále lep‰í „kroky“ mûsteãkem Dobfiany. 

Otázky poloÏila Vlaìce Duchkové
Rut Kolínská

NA SLOVÍČKO, PANE STAROSTO

Matefiské a komunitní centrum Kocourek o.s. se letos na jafie pfiidalo ke kampani Mûsto pro dûti pofiádané
Sítí matefisk˘ch center o.s, Cílem této kampanû bylo vyvolat diskuzi o stavu vefiejného prostranství, a to ze-
jména z uÏivatelského pohledu rodin s dûtmi. KampaÀ probíhala ve tfiech ãástech. V první ãásti mapovali
stav chodníkÛ samotní rodiãe a pfii následné diskuzi v MC jsme vytipovali 14 „kritick˘ch“ míst; druhá ãást
obsahovala slohové i v˘tvarné práce ÏákÛ vy‰‰ích roãníkÛ Z· Bfiezová nad Svitavou, kde mûli moÏnost vy-
jádfiit se na téma Vefiejn˘ prostor aneb co se mi v na‰em mûstû líbí a co nelíbí. Tfietí ãást kampanû tvofiilo
dotazníkové ‰etfiení mezi obãany na‰eho mûsta. Poté co jsme vyhodnotili v‰echny ãásti, jsme si mezi sebe
pozvali pana starostu Mgr. Martina Kisse. Pfiednesli jsme mu v˘sledky kampanû i s fotodokumentací. 
Z celého setkání se vyvinula velmi zajímavá diskuze. Ve ãtvrtek 30. 10. jsem poÏádala na‰eho pana staro-
stu o krátk˘ rozhovor o na‰í kampani a o palãiv˘ch otázkách, která na‰e mûsto trápí.

Jak vnímáte snahu MC zapojovat se do vefiejného
Ïivota v obci a myslíte si, Ïe podobné kampanû
jsou pro mûsto pfiínosem?
Já si pfiednû myslím, Ïe lidé by se mûli zapojovat do
dûní ve mûstû. Je ãást lidí, kter˘m je dûní lhostejné
a tuto problematiku nefie‰í. Já jsem stra‰nû rád, Ïe
se na‰la skupina, a to právû v rámci matefiského
centra, která vyslovila nûjak˘ svÛj názor. My jsme
byli v‰ichni zvyklí mnoho let projevovat názor pouze
potichu a bát se ho fiíci. Dneska je to tro‰iãku jinak.
A v˘sledkem toho, Ïe chce jít nûkdo ven se sv˘m
názorem, je vlastnû i tato kampaÀ, tento dotazníkov˘
systém, kter˘ mÛÏe nastínit, kam dál.

Nás velmi potû‰ilo, Ïe mûsto fie‰í opravdu pro-
blémy, které na‰e obãany trápí, jako napfiíklad
provoz na silnici I. tfiídy, která mûsto protíná,
nebo stav námûstí. Jenom bych fiekla, Ïe lidé jsou
v tûchto otázkách dost dezorientováni. Kolují
rÛzné fámy a pfii na‰í spoleãné diskuzi se ukázalo,
Ïe v‰e je vlastnû úplnû jinak. Myslíte si, Ïe infor-
movanost obãanÛ je v tûchto otázkách dostaãu-
jící?
Podívejte se, smûsice názorÛ obãanÛ souvisí s nûja-
k˘m v˘vojem zámûrÛ tûch projektÛ. O centrální
plo‰e námûstí zde hovofiíme jiÏ tfii, ãtyfii roky. Studie
vznikla na konci roku 2005, byla podrobená boufilivé
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diskuzi a od té doby má samozfiejmû jak˘si v˘voj.
Teì se pfiipravuje nová studie, která reaguje na pfii-
pomínky spoluobãanÛ. To v‰echno je asi pfiíãinou
názorového zmatku o tom, jak to bude ve finále vy-
padat. Ve chvíli, kdy budeme mít v ruce dal‰í verzi,
jsme opût na tahu my, jako mûsto, které by mûlo
svolat vefiejnou debatu ãistû na toto téma.
Pfiedstavíme dal‰í moÏnosti úpravy prostoru a nechÈ
se k tomu lidé vyjádfií. U kaÏdého takového
projektu jsou pfiíznivci, zastánci zmûny
a jsou i odpÛrci a kaÏd˘ si pfiiloÏí
do pomyslného oh˘nku své po-
línko, tak jak se mu moÏná 
i hodí.

V na‰í anketû odpovû-
dûlo 91% dotázan˘ch,
Ïe by se na zmûnách
prostranství rádi podí-
leli. Tû‰í vás toto ãíslo,
a jak myslíte, Ïe by se
to dalo vyuÏít?
Já zaãnu trochu oklikou.
Jsem stra‰nû rád, aÈ pfii-
jdou. MÛÏeme probrat rÛzné
motivy, aÈ uÏ se to t˘ká okolí,
nabídky volnoãasov˘ch aktivit 
a podobnû. VÏdycky je ale nutné ten
motiv nûjak zpracovat je‰tû do podoby, zda je
realizovateln˘, nebo ne. Je zajímavé, Ïe to v tomto
dotazníku takto vy‰lo. KdyÏ si vezmu poslední de-
batu o podobû námûstí, fiekl bych, Ïe se jí úãastnili
stfiední a star‰í roãníky.
Jestli jsou v‰ichni ti, co vyplÀovali dotazník, pfie-
svûdãeni o tom, Ïe chtûjí pfiijít na „trh“ s nûjakou
my‰lenou ãi nabídkou, budou mít právû tu zásadní
moÏnost pfiijít, aÏ bude to vefiejné pfiedstavení dal-
‰ího návrhu námûstí. Osobnû námûstí povaÏuji za
dal‰í takov˘ stûÏejní krok zcivilnûní a zkulturnûní
prostoru obce jako takové.

¤ekla bych, Ïe ti lidé pfiijdou. KampaÀ vyvolala
mezi lidmi diskuzi o vefiejném prostoru. Lidé se
zaãali bavit mezi sebou, jaké to tu je, jaké by to tu
chtûli mít. I z prací ÏákÛ je vidût, Ïe o tom pfie-
m˘‰leli, a to nejen mezi sebou, ale i s rodiãi.
Podle mû jsou lidé té diskuzi naklonûni a nala-
dûni, Ïe by dokázali fiíci svÛj názor.
Ano, to je urãitû dobfie, protoÏe ti lidé tady Ïijí a oni
musejí fiíci svou pfiedstavu. Samozfiejmû i ta pfied-
stava se musí zkoordinovat. V‰ichni víme, Ïe pro-
bíhá jednání o silnici s dopravními inÏen˘ry, s ná-

zory fieditelství silnic a dálnic, s policií. A tak je to
vÏdycky o dohodû mezi zúãastnûn˘mi. 
Nedávno se nám stalo, Ïe jsme mûli v nejlep‰ím
úmyslu zpracovan˘ projektov˘ zámûr, o kterém
jsme byli pfiesvûdãení, Ïe pomÛÏe ke zpomalení 
a zklidnûní dopravy. Proti zámûru samozfiejmû mÛÏe
vystoupit kdokoliv. Ale bohuÏel nûktefií se k tomu
pfiipojili bezmy‰lenkovitû a tím vlastnû ten zámûr

dostal trhlinu. Místo toho, aby se nad tím zá-
mûrem debatovalo, tak tady padlo ka-

tegorické ne, coÏ si myslím, Ïe je
stra‰livû ‰patnû. Ten systém

musí b˘t. Dobfie, toto se nám
nelíbí, pojìme si na to sed-

nout. Já chci sly‰et od
tûch, kter˘m se to nelíbí,
jak to udûlat jinak. Ne Ïe
NE, ale jak to tedy udûlat
jinak a lépe. Já s tím
nemám problém, udû-
láme to podle názoru

tak, aby to vyhovovalo
v‰em, ale doopravdy, chci

tam zdÛraznit: ¤íci ne, to já
nepfiijímám. Já chci fiíci: Ne,

ale udûláme to takto.

Pojìme se je‰tû zastavit u dal‰ího
bodu, kter˘ se v na‰í kampani objevil. Je to

nedostatek dûtsk˘ch hfii‰È. To se bûhem roku radi-
kálnû zmûnilo a to hned na nûkolika místech.
Jednak díky MC, které získalo finance z projektu
Pomozte dûtem! na vytvofiení dûtského hfii‰tû 
a dále díky mûstu, které vystavûlo jedno zcela
nové hfii‰tû a druhé doplnilo o nové prvky.  Bûhem
léta byla v‰echna hfii‰tû hojnû vyuÏívaná.
Vzhledem ke geografické poloze mûsta je‰tû není
poptávka po hracích plochách plnû pokryta. Bude
mûsto pokraãovat ve snaze o vytváfiení míst pro
bezpeãné hraní i v pfií‰tích letech?
My jednoznaãnû cítíme, Ïe máme dluh vÛãi
Sluneãnímu údolí, kde by také mûlo vzniknout po-
dobné herní centrum pro na‰e nejmen‰í.
Velmi mne potû‰ilo, Ïe asi pfied mûsícem mi poslaly
dûti ze ‰koly dopis. Nad farou, v areálu b˘valého
‰kolního hfii‰tû, je dnes nevyuÏívaná plocha a ony 
by zde  chtûly vybudovat skatepark, kde by byla 
U-rampa doplnûná o rÛzné prvky. Stra‰nû mû potû-
‰ilo to, Ïe dûti s tím pfii‰ly samy, Ïe se podepsaly 
a na konci byla nejvfielej‰í vûta: AÏ se to bude stavût,
rádi s tím pomÛÏeme. Myslím si, Ïe je dobfie, kdyÏ
to takhle vznikne uÏ od dûtí. Dokládá to, Ïe se spo-



leãnost jako celek nûkam posouvá. S  dûtmi jsme se
zde na radnici se‰li a vysvûtlili si, co vlastnû by to
mûlo obsahovat. TakÏe na tom zámûru se pracuje 
a bude uloÏen do programu Obnovy venkova na
pfií‰tí rok a to v rámci vzniku nov˘ch hfii‰È a hracích
ploch na Svitavsku jako takovém.

V rámci kampanû se nám podafiilo oznaãit „kri-
tická“ místa pro jízdu s koãárkem. Pfii diskuzi
jsme se dozvûdûli, Ïe ne v‰echna místa je moÏné
napravit, tfieba z dÛvodu, Ïe nejsou majetkem
obce, nûkterá se budou mûnit v prÛbûhu budování
kanalizace, pfiípadnû se napravovat budou, ale aÏ
v rámci rekonstrukce námûstí. Pfiesto jsou jiÏ nû-
která místa  opravená. Zkuste mi upfiímnû fiíci, byl
tím hybatelem i MC Kocourek?
Jestli se bavíme o nájezdech na chodník a zpfiístup-
nûní pro koãárky, tak urãitû. Byl to jak˘si dal‰í motiv,
kter˘ byl pfiedloÏen a byl to motiv, kter˘ ‰el realizo-
vat a to i relativnû lehce. Bylo by ‰koda toho poten-
ciálu, té my‰lenky nevyuÏít, kdyÏ se to dá udûlat
tfieba bûhem t˘dne. Samozfiejmû byly tam i jiné ná-
vrhy co realizovat, ale ty jsou sloÏitûj‰í, nebo jsou
navázány na pfiipravované stavby, které v pfií‰tím
roce zapoãnou. Tam si myslím, nemá cenu s tím teì
nûco dûlat. Jde o to pohlídat si koneãn˘ v˘sledek
tak, aby to odpovídalo potfiebám maminek s ko-
ãárky. 

Aãkoliv nûkterá místa byla zlep‰ena, s jin˘mi 
se nic nedûje. AlespoÀ z na‰eho pohledu. Mám 
na mysli napfiíklad vyfie‰ení pfiístupu pfies fieku 
ke ‰kolce. Dûje se v této vûci nûco, pfiípadnû 
co bychom je‰tû mohli udûlat, aby se celá vûc 
pohnula?

Toto místo patfií právû mezi ty finanãnû nároãnûj‰í.
Jedin˘m problémem jsou tu inÏen˘rské sítû, které
nás asi do zemû moc nepustí, Jedinou moÏnou for-
mou je jakási vysutá ‰ikmá rampa, o které se tu také
bavíme jiÏ dva roky. Je pravda, Ïe dodnes realizo-
vaná není, tak uvidíme, tfieba se na jafie doãkáme.

Pane starosto, vy sám máte rodinu a dûti.
Vnímáte Bfiezovou nad Svitavou jako bezpeãné
místo pro dûti?
To by se to mûsto muselo asi rozdûlit na nûkolik
ãástí. Samozfiejmû ten, kdo Ïije u silnice, tak to asi
nebude vnímat jako bezpeãné místo. Silnice, která
protíná Bfiezovou, je velik˘m problémem. Ov‰em já
tvrdím, Ïe je potfieba se na to dívat z obou stránek.
Hustota dopravy, co je tady dnes, tady nikdy nebyla.
Zase na druhou stranu dûti se zde jiÏ odmala uãí re-
spektovat dopravu a a Ïít s ní a kdyÏ vyjdou a vy-
bûhnou do svûta, pÛjdou studovat do dal‰ích mûst,
budou se s tím potkávat je‰tû ve vût‰í mífie. Na dru-
hou stranu, kdyÏ vezmu ãásti, které jsou od silnice
dál, troufám si fiíci, Ïe jsou pro Ïití relativnû bez-
peãné. 

Dûkuji vám velmi za rozhovor a tû‰ím se zmûny,
které nás v Bfiezové v pfií‰tích letech ãekají 
a tû‰ím se na dal‰í pfiípadnou spolupráci.

Také dûkuji a také se tû‰ím.

Za MC Kocourek se ptala Mgr. Katefiina Novotná
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ZA NAŠIMI HUMNY
S BUCHTAMI V RANEČKU

GWIA 
Aneb The Grassroots Women’s International Academy
Barcelona 15.–20. září 2008

Konferenci pofiádala mezinárodní síÈ matefisk˘ch center MINE v rámci projektu evropského projektu 
v programu Grundtvig, kter˘ je zamûfien na celoÏivotní uãení v matefisk˘ch centrech, na pfiedávání zku‰e-
ností mezi matefisk˘mi centry z rÛzn˘ch zemí a zároveÀ je cílem projektu nauãit jak zakládat a vést ma-
tefiské centrum úãastníky ze zemí, kde centra zatím nejsou. Konference se úãastnili zástupkynû a zá-
stupci matefisk˘ch center, pfiedstavitelé institucí a místních úfiadÛ ‰estnácti zemí svûta. 
âeskou delegaci pfiedstavovala Edita Kozinová (1. viceprezidentka Sítû MC), která prezentovala na kon-
ferenci projekt ãtyfi MC v Moravskoslezském kraji zamûfien˘ na integraci cizincÛ Slova nejsou dÛleÏitá,
SoÀa Tomková (koordinátorka Mama klubu v Chrudimi) tlumoãila delegaci ·panûlek pfii studijní cestû 
v Praze v rámci projektu  Grundtvig a já (Rut Kolínská).  
Na zahájení pozdravila úãastníky osobnû poslankynû katalánské poslanecké snûmovny  Imma Moradela.
Dal‰í zdravice umoÏnila moderní technika. Prostfiednictvím videozáznamu zaznûly pozdravy z rÛzn˘ch
zemí. Mezi nimi byl i proslov primátora Ostravy Petra Kajnara, kter˘ mimo jiné fiekl: „Jsem rád, Ïe v ma-
tefisk˘ch centrech vzniká bohaté multikulturní prostfiedí a Ïe jsou pfiíkladem dobré praxe, jak se uãit
vstfiebávat a zvy‰ovat toleranci mezi rÛzn˘mi kulturami. Navíc mne tû‰í, Ïe na‰e malé dûti mohou díky
sv˘m rodiãÛm, pfiedev‰ím maminkám zcela pfiirozenû proÏívat mnohonárodnostní spoleãenství.“
Primátor zdÛraznil, Ïe práce v MC neb˘vá docenûná, a tak svoji zdravici vyuÏil k podûkování za ãinnost
matefisk˘ch center v Ostravû i v dal‰ích zemích. Edita Kozinová se rázem stala stfiedem pozornosti,
v‰ichni chtûli znát detaily spolupráce pfiedstavitelÛ Ostravy a matefisk˘ch center.  
Úãast na konferenci pfiinese vÏdy neocenitelné zku‰enosti, které nejsou snadno sdûlitelné, ale pfiesto
jsem se pokusila s Editou a SoÀou úãast na‰í delegace zhodnotit.

Co vás na setkání nejvíce zaujalo?

Edita: Zpoãátku, kdy mezi sebou jednali v‰ichni
úãastníci setkání z rÛzn˘ch koutÛ svûta, mne zaujala
atmosféra a pfiíjemné prostfiedí, kam jsem pfii‰la po-
prvé, a pfiitom se necítila jako cizinec. Vfielé pfiijetí 
a nûjaká nonverbální souhra a vnitfiní podpora.

SoÀa: Z odborného hlediska konference to asi byla
skuteãnost, Ïe my v‰ichni v âechách, na Moravû 
i ve Slezsku, ktefií se podílíme na chodu a fungování
matefisk˘ch a rodinn˘ch center, si zaslouÏíme po-
chvalu a uznání. ProtoÏe, aã to mÛÏe znít trochu na-
dutû, dûláme to u nás docela dobfie. Ale samozfiejmû
vÏdy je co zlep‰ovat a rozvíjet a také inspiraci mÛ-
Ïeme naãerpávat i v jin˘ch zemích. No, a pokud by

‰lo o hledisko o nûco ménû odborné, tak mû celkem
potû‰ilo, Ïe na konferenci o matefisk˘ch centrech
pfiijeli i muÏi (i kdyÏ samozfiejmû byli v˘znamnû 
v men‰inû).  

Pfiinesla vám konference inspiraci, kterou mÛÏete
pouÏít v MC, mûla pro vás i osobní pfiínos?

Edita: Ovûfiila jsem si, Ïe na‰e ãeská a moravská
matefiská centra patfií opravdu mezi ty nej‰ikovnûj‰í,
nejlépe fungující a perspektivnû se zlep‰ující.
Inspirací pro v‰echna MC je získání informací 
o v‰ech rÛzn˘ch aktivitách, které MC realizují.
Pfiíkladem je DÛm 3 generací z Holandska, kde inte-
grují a pfiipravují aktivity nejen pro maminky a dûti,
ale také jejich babiãky. Velkou inspirací je také snaha



zfiídit MC v zemích, kde mají velmi obtíÏné pod-
mínky nebo zpÛsob Ïivota, na kter˘ jsou zvyklí.
Pfiesto se snaÏí pfiekonat pfiekáÏky a svÛj boj ne-
vzdávají. Myslím, Ïe velk˘m osobním pfiínosem je
zviditelnûní na‰eho mûsta Ostravy díky zdravici pri-
mátora a souãasnû reklama matefisk˘ch center,
která jsou v projektu, kter˘ jsem prezentovala, zapo-
jena. PfiíleÏitost úãastnit se mezinárodní konference
jsem mûla poprvé. Velmi mû potû‰ilo, Ïe projekt,
kter˘ realizujeme jiÏ druh˘m rokem, bylo moÏné
prezentovat centrÛm po celém svûtû. Osobnû z toho
vypl˘vá, Ïe jsem se musela soustfiedit na konverzaci
v anglickém jazyce. Stejnû tak jsem mûla moÏnost
komunikovat ve ‰panûl‰tinû. 

SoÀa: Urãitû to pro mû bylo oÏivením a dalo mi to
mnoho impulsÛ, byÈ zatím tfieba ne moc konkrét-
ních. Hodnû se probíraly otázky okolo imigrantÛ 
a pfiedev‰ím tedy matek – imigrantek s mal˘mi
dûtmi. U nás v Chrudimi sice mnoho imigrantÛ není,
ale i tak u nás v Mama klubu pfiíleÏitostnû probíhají
programy, které si kladou za cíl umoÏnit cizincÛm
lep‰í integraci do majoritní spoleãnosti. Nûkteré po-
znatky byly zajímavé nejen pro práci pfiímo v MC,
ale i z hlediska spolupráce mezi jednotliv˘mi centry
v regionu i mezi regiony. Inspirativní byly i stfiípky
informací o financování, ale bohuÏel na detailní roz-
hovory na toto téma nebyl ãas. A pokud jde 
o osobní pfiínos, tak ten je samozfiejmû nesporn˘ 
a na dlouhé povídání. Kdyby nic jiného, tak t˘denní
pobyt v multilingvistické, multietnické a multikul-
turní spoleãnosti musí b˘t pfiínosn˘ a inspirativní
pro úplnû kaÏdého. A navíc toto v‰e bylo umocnûno
místem konání, Barcelonou, která je velmi multikul-
turním a multi… v‰echno mûstem. Smûsice národ-
ností ·panûlska (Barcelona je hlavním mûstem
Katalánska a Ïijí zde pfiedev‰ím Katalánci, ale 
i v‰echny dal‰í národy ·panûlska) i celého svûta,
smûsice starobylého i moderního umûní (skvosty
gotické architektury a hned vedle úÏasné v˘tvory
moderních umûlcÛ zvuãn˘ch jmen – Gaudí, Picasso,
Miró, Dalí…), kaÏdou vtefiinou pulzující centrum 
a hned vedle majestátní a poklidné mofie… 

Napadá vás v souvislosti s úãastí na konferenci
nûco, co byste doporuãily jednotliv˘m MC a Síti
MC?

Edita: Pfii této pfiíleÏitosti jsem si uvûdomila, jak 
dÛleÏité je pfiipravit akci takového rozsahu peãlivû 
a s ohledem na úãastníky. Dobrou organizací mÛ-
Ïete u‰etfiit spoustu ãasu tûm, ktefií se setkání

úãastní. DÛleÏité je pfiedem pfiipravit a rozeslat ma-
teriály k problémÛm, o kter˘ch se bude jednat 
(i s ohledem na jazykovou barieru), dále pokud je
takové setkání del‰í jak 3 dny, umoÏnit úãastníkÛm
alespoÀ osobní krátké volno nebo jim nabídnout ak-
tivity, které jsou v dobû konání setkání aktuální a za-
jímavé pro dané místo. KdyÏ jsem dostala moÏnost
prezentovat projekt integrace rodin cizincÛ do MC
na mezinárodní konferenci, velmi mne to potû‰ilo,
ale souãasnû mû napadlo, Ïe to je pfiesnû situace 
a moÏnost, které fiíkám tzv. „pfiekonej sám sebe“.
KdyÏ se to v‰echno povede a dobfie dopadne, pak
mám velkou radost, Ïe jsem mûla odvahu pustit se
do nûãeho nového, co mne opût posunulo vpfied 
a to si myslím, Ïe platí nejen v osobní rovinû, ale 
i v rovinû na‰ich MC a Síti MC.

SoÀa: Nezapomínat na to, Ïe jsme centry pro ma-
minky ãi rodiãe spolu s dûtmi a Ïe je pro nás dÛle-
Ïité mít pocit, Ïe dûláme v‰e nejlep‰í pro na‰e dûti.
Potom se totiÏ cítíme spokojenûj‰í jako Ïeny
(matky) ãi jako muÏi (otcové) a mÛÏeme b˘t spoko-
jená rodina. Na konferenci mi totiÏ obãas pfiipadalo,
Ïe mnozí mají pocit, Ïe nejdÛleÏitûj‰í ze v‰eho je za-
b˘vat se v centrech Ïenou jako takovou (jejím po-
stavením ve spoleãnosti, rodinû…) a obãas se tam
tro‰ku vytrácely ty dûti a rodina jako celek.

Co tû zaskoãilo ãi vyvedlo z míry, pfiípadnû co jsi
neoãekávala?

SoÀa: Trochu neãekané pro mû bylo to, Ïe mnoho
úãastníkÛ se zamûfiovalo témûfi v˘hradnû na to, co
centrum znamená pro Ïenu, jak jí pomáhá, posi-
luje… Oãekávala jsem více problematiku rodiny jako
celku, pfiípadnû snahu o zapojení tatínkÛ a proã to
jde nebo nejde a jak na to. Chvílemi se mohlo zdát,
Ïe bûÏnou náv‰tûvnicí matefiského centra je matka –
imigrantka, nejspí‰e samoÏivitelka, která v centru
hledá pro sebe spfiíznûné du‰e a pro dítû hlídací
tetu. Ale snad je to tím, Ïe i na konferenci zavál duch
onoho ãasto diskutovaného „b˘t normální je handi-
cap?“ a mluvilo se asi spí‰e o tom, co je hodnû pro-
blematické a nikoliv o tom, co je v matefisk˘ch cent-
rech bûÏné – aspoÀ pevnû doufám, Ïe to bûÏné
opravdu je – maminky nebo i tatínkové v nich smys-
luplnû tráví ãas spoleãnû se sv˘mi dûtmi a pfiitom si
najdou chvilky i pro sebe – aÈ uÏ jde o pouhé poví-
dání s lidmi v podobné Ïivotní situaci nebo i fie‰ení
problémÛ, ãi vzdûlávání nebo relaxaci. No a s tímto
zamûfiením souvisí skuteãnost, která mû negativnû
pfiekvapila, a to Ïe pfii takovéto konferenci svûtového
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formátu vÛbec nebylo nabídnuto hlídání dûtí. Místní
barcelonské maminky celkem jevily zájem a i se nû-
kter˘ch ãástí konference zúãastnily, ale musely své
dûti drÏet v pfiedná‰kovém sále bez nejmen‰í moÏ-
nosti zábavy, a tak je pomûrnû jasné, Ïe tam moc
dlouho nevydrÏely. A pak zfiejmû pfiímé úãastnice
konference, které pfiiletûly z nejrÛznûj‰ích zemí a asi
radûji dûti nechaly doma, ale u kojencÛ je to vût‰i-
nou obtíÏné a moÏná se proto nûkteré ani nemohly
zúãastnit.

Edita: Pozitivnû mne vyvedl z míry ohlas na zdravici
na‰eho primátora. Tato zdravice sklidila potlesk a já
byla py‰ná, Ïe jsem mohla reprezentovat âeskou re-
publiku, Ostravu a na‰i Chaloupku. Neoãekávala

jsem takov˘ nápor práce, soustfiedûní a témûfi aÏ
tlaku na dosaÏení cílÛ a v˘sledkÛ konference.
Celkovû konference byla dlouhá /6 dnÛ/ a od rána
10.00 do veãera do 17.30, pfiiãemÏ jsme polovinu
ãasu pracovali zavfieni v konferenãní místnosti bez
oken a druhou ãást dne jsme intenzivnû pracovali ve
skupinách. Po skonãení práce jsme je‰tû pfiipravo-
vali shrnutí a prezentaci v˘sledkÛ práce skupiny.
Bûhem celé doby jsme nemûli Ïádné osobní volno
nebo jin˘ program, pfii kterém bychom se mohli
alespoÀ 3 hodiny odreagovat a uÏít si atmosféry
·panûlska. Po skonãení konference jsem mûla
dojem, Ïe potfiebuji alespoÀ 3 dny dovolené pro 
regeneraci sil.
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STŘÍPKY Z AMSTERDAMU – OPRAVDOVÉHO MĚSTA PRO DĚTI

Pfiiznám se, Ïe jsem nebyla bez obav, kdyÏ se na‰e rodina stûhovala z malebného údolí na úpatí Vysoãiny do
jednoho z nejbláznivûj‰ích mûst Evropy. Z prostorného, právû zrekonstruovaného domu na samotû u lesa, do
malinkatého bytu témûfi v centru Amsterdamu. Z pfiírody do velkomûsta. Pfiiznám se taky, Ïe aã mám nade
v‰e ráda pfiírodu a klid, tak po roce Ïivota si ru‰n˘ Amsterdam získal mé srdce.
Amsterdam je Ïivé a pulsující velkomûsto víc neÏ pfiátelské rodinám s dûtmi. UÏ pfii prvních nesmûl˘ch krÛã-
cích v nové zemi - na imigraãním úfiadû vás hned u vchodu zaujme dûtsk˘ koutek. S dûtmi jste s úsmûvem
vítaní v‰ude a bûÏnû se setkáte s respektem lidí, i kdyÏ se jim nemusí líbit hluk a vífiení, které dûti kolem sebe
‰ífií.
Pro lep‰í pfiedstavu a srovnání pár faktÛ a ãísel o Amsterdamu: na rozloze 219 km2 Ïije 730 tisíc lidí, 50 %
mûsta tvofií zeleÀ a vodní plochy, je zde 28 rozlehl˘ch parkÛ, vysazeno pfies 220 tisíc stromÛ, na 165 vodních
kanálech kotví asi 3 tisíce obydlen˘ch hausbotÛ.
Kolem na‰eho bytu je do deseti minut chÛze pût dûtsk˘ch hfii‰È, nûkolik velice zajímav˘ch ‰kol, multikulturní
centrum, dva velké parky. Dûti si hrají na ulicích i v parcích, ãasto s matkami a je‰tû ãastûji s tatínky. Kluci
hrají fotbal úplnû v‰ude, i na trávû u Van Goghova muzea nebo na pláÏi u mofie. Chodníky v ulicích b˘vají oÏi-
vené skákacími panáky, barevnou mozaikou, ãi originální sochou. Zajímavá hfii‰tû najdete témûfi na kaÏdém
námûstí, v parcích, nebo kolem ‰kol, b˘vají ãasto doplnûná o nízkoprahové centrum pro dûti, kde probíhají
kaÏd˘ den zdarma zajímavé sportovní a v˘tvarné aktivity. Na hfii‰tích je volnû pfiístupné a ãisté WC a voda na
opláchnutí dûtí. âeská maminka si na první pohled v‰imne, jak jsou hfii‰tû udrÏovaná a ãistá, dûti si klidnû
hrají, nikdo nekfiiãí, ani nenadává.
Centrum mûsta je protkané zelení a oblíben˘mi parky. Lidé do parkÛ chodí bûhat, jezdit na kole, koleãkov˘ch
bruslích, v létû se na trávû opalují, ãtou si, pofiádají párty, pikniky, hrají  fotbal, tanãí, cviãí jógu. Kromû dût-
sk˘ch hfii‰È b˘vají v parcích i malé farmy se zvífiaty, které jsou dost populární. Dûti se pohybují pfiímo mezi
kozami, slepicemi, koníky, králíky. Mohou je krmit, hladit, nebo jen tak sedût a pozorovat je. V‰e samozfiejmû
zdarma, protoÏe parky a hfii‰tû provozují jednotlivé mûstské ãásti. Navíc se parky neustále pohybuje policie 
a kluci, co pracují s mlad˘mi lidmi tzv. streetworkers. Policisté v ulicích budí respekt, ale jsou to pfiíjemní 
a usmûvaví lidé, ktefií vám kdykoliv poradí a pomÛÏou. 
Od 1. ãervence 2008 se v Holandsku nesmí koufiit nikde v restauracích, coÏ spoleãnû se v‰udypfiítomn˘mi
dûtsk˘mi Ïidliãkami, pfiebalovacími pulty pro miminka na ãist˘ch toaletách a dûtsk˘m menu pfiímo vybízí –
prosím vstupte. Usmûvaví ãí‰níci dûtem bûÏnû pfiiná‰ejí hraãky, vymalovánky, pastelky.
Státem placená matefiská dovolená je v Holandsku jen prvních ‰est t˘dnÛ. Existuje tu ale roz‰ífiená a pestrá
síÈ péãe o dûti, která je nastavená tak, Ïe si v ní opravdu vybere kaÏdá maminka. Pfiála bych vám vidût krásnû



a s citem vybavená dûtská centra, která najdete skoro na kaÏdé ulici. Zdravotní poji‰tûní dûtem platí stát, pfií-
davky na dûti se vyplácí jednou za tfii mûsíce a závisí na vûku dítûte a pfiíjmu rodiny. Stát také pfiispívá na pla-
cené sluÏby hlídání do 4 let vûku dítûte. Jsou tu bûÏné porody doma s doprovodem ‰kolené porodní asi-
stentky. No a povinná pravidelná ‰kolní docházka zaãíná uÏ od ãtyfi let. Pro nás dost nepfiedstavitelné, ale po
roce mého pozorování musím pfiiznat, Ïe jsem se stala nad‰en˘m pfiíznivcem holandského ‰kolství.
V˘chova je tu podle m˘ch zatím skromn˘ch pozorování dost liberální, dûti mÛÏou témûfi v‰e. Dospûlí mají 
k dûtem velkou dÛvûru, neustále je chválí a povzbuzují. Nikdy své dûti nebijí a nekfiiãí na nû, na vefiejnosti
jsem je‰tû nevidûla Ïádnou takovou „scénku“.  
V Amsterdamu je pestrá nabídka aktivit pro rodiny s dûtmi – muzea mají dûtské koutky, jsou interaktivní, pro
dûti b˘vají pfiipraveny speciální ti‰tûné úkoly, za jejichÏ splnûní ãeká dûti odmûna, do 18 let b˘vá vût‰inou
vstup zdarma. V de‰tiv˘ch dnech, kter˘ch je tu bohuÏel vût‰ina, mÛÏete nav‰tívit nûkteré ze spousty kin,
sportovi‰È a dûtsk˘ch center, která nabízí ve velk˘ch vnitfiních halách fiadu sportovních i v˘tvarn˘ch atrakcí.
KaÏd˘ víkend si mÛÏete vybrat z mimofiádn˘ch akcí – festivaly v‰eho druhu, sportovní odpoledne, setkání
umûlcÛ, slavnosti v ulicích.  
Je‰tû nesmím zapomenout zmínit se o v‰udypfiítomn˘ch kolech. To, co mÛÏete spatfiit na amsterdamsk˘ch
ulicích, je jedineãn˘ a neopakovateln˘ záÏitek. Dûti tu umí jezdit na kole snad od narození, místo koãárku se
tu pouÏívají kola s korbiãkou, která jsou vybavená popruhy na pfiipnutí sedaãky, takÏe na tûchto kolech mÛ-
Ïete vidût i úplnû malinká miminka. âasto jsou také k vidûní kola s dûtsk˘mi sedaãkami – jedna vpfiedu, dvû
vzadu – vût‰inou tatínci vozí na jednom kole takto i tfii dûti, nezapomenuteln˘ je pro mû jeden tatínek, kter˘
jel na kole, na bfii‰e v klokance mûl témûfi novorozené miminko, v sedaãkách dal‰í tfii dûti…pro mû úplnû ne-
pochopiteln˘ úkaz, jen dokázat na takové kolo nasednout, natoÏ ho v hustém provozu fiídit a nespadnout.
Jak je vidût – Amsterdam máme prostû rádi, Ïije se nám tu pûknû a cítíme se tu dobfie.

Hanka Beránková
Matefiské centrum Studánka Ti‰nov
Amsterdam, 3 dûti

28



29

PŮL NA PŮL
ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 
ŽEN A MUŽŮ

PRORODINNÝ  BALÍČEK

Rodinná politika je jednou z hlavních vládních priorit. Dne 19. listopadu 2008 schválila vláda materiál
pfiedloÏen˘ ministrem práce a sociálních vûcí Petrem Neãasem „Prorodinn˘ balíãek“, kter˘ obsahuje
sedm rÛzn˘ch opatfiení na podporu rodin s dûtmi. Ministr práce a sociálních vûcí Petr Neãas k tomu
uvádí: „Cílem není pasivní podpora rodiny, ale vytváfiení vlídnûj‰ího prostfiedí rodiãÛm pro snadnûj‰í sla-
dûní pracovního a rodinného Ïivota. ZároveÀ reagujeme na skuteãnost, Ïe na rozdíl od zahraniãí u nás
témûfi neexistuje nabídka rÛzn˘ch typÛ sluÏeb péãe o dûti. Vláda uloÏila ministru práce a sociálních vûcí,
aby pfiipravil pfiíslu‰né návrhy zákonÛ, které by realizovaly schválené zámûry smûfiující k podpofie pfiízni-
v˘ch podmínek pro fungování rodiny, a to v tûchto oblastech:

I. Otcovské

Úãelem opatfiení je podpora aktivního otcovství. Otec mÛÏe doãasnû pfieru‰it v˘kon své v˘dûleãné ãin-
nosti, aby mohl spoleãnû s matkou dítûte peãovat o novorozené dítû. Po dobu této péãe mu bude posky-
tována v˘‰e uvedená nová dávka nemocenského poji‰tûní. Pfiijetím tohoto opatfiení se v zásadû vytváfií
stav odpovídající zavedení otcovské dovolené tak, jak funguje v fiadû evropsk˘ch zemí.

Hlavní zásady:

• otcovské náleÏí otci dítûte a osobû, která pfievzala dítû do trvalé péãe nahrazující péãi rodiãÛ,
• podmínkou nároku na otcovské je, Ïe poji‰tûnec o dítû osobnû peãuje, podmínka souÏití v domác-

nosti se pro otcovské nevyÏaduje,
• poji‰tûnec musí nastoupit na otcovské nejpozdûji do uplynutí ‰esti t˘dnÛ vûku dítûte nebo do 6 t˘dnÛ

ode dne svûfiení dítûte do péãe nahrazující péãi rodiãÛ; otcovské náleÏí jen, bylo-li dítû pfievzato do 
takové péãe do dosaÏení vûku 7 let,

• otcovské se poskytuje po dobu jednoho t˘dne ode dne nástupu na nûj,
• otcovské se stanoví stejn˘m zpÛsobem, jako penûÏitá pomoc v matefiství poskytovaná muÏi, v˘‰e 

otcovského za kalendáfiní den ãiní 70 % denního vymûfiovacího základu,
• podmínkou nároku na otcovské pro OSVâ je úãast na nemocenském poji‰tûní alespoÀ po dobu 3 mû-

sícÛ bezprostfiednû pfiedcházející dni nástupu na otcovské.

Oãekávané roãní ekonomické dopady:

• 300–400 mil. Kã na otcovské,
• 140–160 mil. Kã sníÏení v˘bûru pojistného na sociální zabezpeãení,
• 060–080 mil. Kã sníÏení v˘bûru pojistného na zdravotní poji‰tûní.

II. Sladûní rodinného a pracovního Ïivota

a) Evidovan˘ poskytovatel vzájemné rodiãovské v˘pomoci

Vzájemná rodiãovská v˘pomoc je poskytování péãe o dûti evidovan˘m poskytovatelem v jeho domác-
nosti za limitovanou úplatu. Jde o péãi rodinného typu poskytovanou na individuálním základû.



Poskytovatel vzájemné rodiãovské v˘pomoci:

• musí splÀovat minimální nutné podmínky, na jejichÏ základû bude zapsán do evidence poskytova-
telÛ vzájemné rodiãovské v˘pomoci,

• mÛÏe b˘t osoba, která celodennû a fiádnû peãuje alespoÀ o jedno vlastní dítû do 7 let vûku,
• mÛÏe mít v souãasné péãi nejv˘‰e 4 dûti do 7 let vûku, do tohoto poãtu se zapoãítávají i vlastní

dûti poskytovatele ve vûku do 7 let vûku,
• nejsou stanoveny speciální poÏadavky na vybavení místností v domácnosti, ve které bude péãe

poskytována; místnosti by mûly b˘t uzpÛsobeny v˘chovû vlastního dítûte,
• je oprávnûn pfiijmout za poskytování vzájemné rodiãovské v˘pomoci limitovanou úplatu - maxi-

málnû 5 000 Kã za 1 svûfiené dítû,
• je osvobozen od placení danû z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob,
• z pfiíjmu z této ãinnosti neodvádí pojistné na sociální zabezpeãení a pfiíspûvek na státní politiku

zamûstnanosti,
• z pfiíjmu z této ãinnosti neplatí pojistné na vefiejné zdravotní poji‰tûní,
• celkov˘ ãist˘ pfiíjem za poskytování péãe tedy mÛÏe ãinit aÏ 15 000 Kã mûsíãnû,
• zÛstává mu nárok na rodiãovsk˘ pfiíspûvek,

b) Podpora sluÏeb péãe o dûti v Ïivnostenském podnikání

Cílem je roz‰ífiení nabídky sluÏeb péãe o dûti poskytovan˘ch v oblasti Ïivnostenského podnikání.
Zjednodu‰ují se hygienické a prostorové poÏadavky na provozovny péãe s men‰ím poãtem dûtí a do-
plÀují se kvalifikaãní poÏadavky na podnikání v tomto oboru.

Hlavní zásady:

• podnikatel provozující vázanou Ïivnost „Péãe o dítû do tfií let vûku v denním reÏimu“ nebo volnou
Ïivnost „Mimo‰kolní v˘chova a vzdûlávání, pofiádání kurzÛ, ‰kolení, vãetnû lektorské ãinnosti“ ve
vlastní domácnosti nebo jiném vhodném prostoru musí peãovat souãasnû nejv˘‰e o 4 dûti,

• pokud podnikatel peãuje zároveÀ o vlastní dítû do 7 let vûku, zapoãítává se vlastní dítû (dûti) do
v˘‰e uvedeného limitu ohlednû poãtu dûtí,

• na tyto provozovny se nevztahují hygienické a prostorové poÏadavky poÏadované na provozovny
pro v˘chovu a vzdûlávání obecnû, jsou poÏadovány podmínky pfiimûfiené tomuto limitovanému
poãtu dûtí,

• je stanoveno minimální nutné vybavení provozovny respektující potfieby svûfien˘ch dûtí, a zároveÀ
nestanovující takové poÏadavky, které by mohly b˘t pfiekáÏkou roz‰ífiení tohoto druhu podnikání,

• poÏadovaná odborná zpÛsobilost podnikatele vykonávajícího ãinnost v rámci vázané Ïivnosti
„Péãe o dítû do tfií let vûku v denním reÏimu“ se novû roz‰ífií o „osvûdãení o rekvalifikaci nebo jin˘
doklad o odborné kvalifikaci (zvlá‰tní odborné zpÛsobilosti), coÏ by mohlo ãásteãnû napomoci
fie‰it situaci napfiíklad Ïen star‰ích 50 let, které jsou ve vy‰‰í mífie ohroÏeny nezamûstnaností 
(v praxi jde o Ïeny, které mají ãasto vlastní rodiãovskou zku‰enost a získáním kvalifikace by mûly
moÏnost podnikat v této oblasti).

c) Mini‰kolka

Dal‰í moÏností v roz‰ífiení nabídky péãe o dûti pro zamûstnané rodiãe, ktefií preferují individuální péãi,
nebo v daném místû není jiná sluÏba k dispozici, jsou „mini‰kolky“. Tato sluÏba bude poskytována
nejãastûji zamûstnavatelem na pracovi‰ti rodiãe nebo neziskov˘mi subjekty, obcemi, kraji a církev-
ními právnick˘mi osobami.

Hlavní zásady:

• mini‰kolka je sluÏbou péãe o dûti na nekomerãním základû, která není provozována za úãelem do-
saÏení zisku,
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• zfiizuje se nejv˘‰e pro 4 dûti ve vûku od 6 mûsícÛ do 7 let, do tohoto poãtu dûtí se zapoãítávají 
i vlastní dûti peãovatelky ve vûku do 7 let vûku,

• v rámci jednoho místa lze zfiídit více mini‰kolek,
• v zájmu kvality poskytované sluÏby nemá b˘t jejím pfiedmûtem pouhé „hlídání“ dûtí, ale péãe 

zamûfiená na celkov˘ rozvoj dítûte s ohledem na jeho individuální specifika a vûk,
• na mini‰kolky se nevztahují hygienické a prostorové poÏadavky poÏadované na provozovny pro

v˘chovu a vzdûlávání obecnû, jsou poÏadovány podmínky pfiimûfiené tomuto limitovanému poãtu
dûtí,

• zfiizovatel hradí náklady na zfiízení a provoz mini‰kolky ze sv˘ch prostfiedkÛ (daÀovû uznatelné ná-
klady), rodiãe pfiispívají na úhradu nákladÛ na provoz mini‰kolky dle dohody se zfiizovatelem,

• tato péãe o dítû je doplÀkem péãe rodinné, není její náhradou a musí odpovídat vûkov˘m a indivi-
duálním zvlá‰tnostem dítûte, sv˘m uspofiádáním se tato péãe co nejvíce pfiibliÏuje Ïivotu dítûte 
v rodinû.

d) DaÀové v˘hody pro zamûstnavatele

Zákon o daních z pfiíjmu bude novelizován tak, aby mezi daÀovû uznatelné náklady pro zamûstnava-
tele byly zafiazeny také v˘daje na zaji‰tûní péãe o dûti zamûstnancÛ, tj. v˘daje na provoz:

• vlastních zdravotnick˘ch zafiízení – jeslí,
• provozoven pro v˘chovu a vzdûlávání,
• mini‰kolek,
• pfiíspûvkÛ zamûstnavatele na zaji‰tûní péãe o dítû zamûstnance poskytované prostfiednictvím 

jiného subjektu neÏ zamûstnavatele. Oãekávané náklady v souvislosti s daÀov˘mi úlevami pro za-
mûstnavatele budou kompenzovány zapojením rodiãÛ, pfiedev‰ím matek s dûtmi, na trhu práce
coby daÀov˘ch poplatníkÛ a plátcÛ sociálního a zdravotního poji‰tûní.

e) Podpora ãásteãn˘ch pracovních úvazkÛ

Bude zavedena sleva na pojistném na sociální zabezpeãení a pfiíspûvku na státní politiku zamûstna-
nosti pro zamûstnavatele, ktefií zamûstnávají osoby patfiící do okruhu obtíÏnû zamûstnavateln˘ch,
pokud budou zamûstnány na krat‰í pracovní úvazek.

Hlavní zásady:

• v˘‰e slevy ãiní aÏ 1 500 Kã za kalendáfiní mûsíc, v nûmÏ byly po cel˘ mûsíc splnûny podmínky pro
její poskytnutí,

• zamûstnavatel mÛÏe slevu uplatnit, jestliÏe uzavfiel pracovní pomûr se zamûstnancem

– kter˘ peãuje o dítû do 10 let vûku,
– kter˘ je osobou se zdravotním postiÏením,
– kter˘ je star‰í 55 let,
– kter˘ osobnû peãuje o osobu, která je závislá na péãi jiné osoby ve stupni II aÏ IV, a je z tohoto

dÛvodu veden v evidenci obecního úfiadu s roz‰ífienou pÛsobností,
– kter˘ je fiádn˘m studentem denního studia stfiední, vysoké ãi vy‰‰í odborné ‰koly, pokud délka

pracovní doby zamûstnance ãiní nejv˘‰e 80 % stanovené t˘denní pracovní doby,

• jestliÏe si zamûstnanec sjedná pracovní pomûr do 80 % stanovené t˘denní pracovní doby u dvou
nebo více zamûstnavatelÛ, pak budou slevu na pojistném nárokovat v‰ichni tito zamûstnavatelé,

• bude-li prÛmûrn˘ zapoãitateln˘ pfiíjem nov˘ch zamûstnancÛ vy‰‰í neÏ 4 500 Kã mûsíãnû, budou
pfiíjmy z pojistného vy‰‰í neÏ úhrn slev na pojistném na tyto zamûstnance,

• absolutní zv˘‰ení poãtu zamûstnancÛ by i pfies zavedení slevy mûlo pozitivní dopad do bilance
státního rozpoãtu i z dÛvodu sníÏení v˘dajÛ na sociální dávky.
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III. Náhradní péãe rodinného typu

PûstounÛm vykonávajícím pûstounskou péãi v zafiízeních pro v˘kon pûstounské péãe (vãetnû SOS dût-
sk˘ch vesniãek ) bude pfiiznán nárok na odmûnu pûstouna jako dávku pûstounské péãe za podmínek
upraven˘ch v zákonû o státní sociální podpofie. Tím se ru‰í ustanovení, podle kterého je pûstounovi po-
skytována odmûna za v˘kon pûstounské péãe z prostfiedkÛ zfiizovatele zafiízení podle zvlá‰tních právních
pfiedpisÛ (zákon o sociálnû-právní ochranû dûtí).

• Roz‰ífiením nároku na odmûnu pûstouna ze systému dávek státní sociální podpory bude z hlediska
dávek sjednoceno postavení pûstounÛ v zafiízeních pro v˘kon pûstounské péãe a pûstounÛ vykonáva-
jících pûstounskou péãi mimo zafiízení (individuální pûstounská péãe).

• Souãasnû bude v˘znamnû ulehãena situace zfiizovatelÛm zafiízení pro v˘kon pûstounské péãe, ktefií
podle platné úpravy nesou bfiemeno nákladÛ na v˘platu odmûny pûstouny v zákonem stanovené v˘‰i.

Ekonomick˘ dopad:

• S pfiihlédnutím k poãtu pûstounsk˘ch rodin v zafiízeních pro v˘kon pûstounské péãe (zhruba 80 aÏ
90) a k poãtu dûtí v pûstounské péãi umístûn˘ch v tûchto zafiízeních (zhruba 260 aÏ 300 dûtí) lze oãe-
kávat, Ïe poskytování odmûny pûstounÛm v zafiízení z dávek státní sociální podpory si vyÏádá zv˘‰ení
v˘dajÛ státního rozpoãtu o 20 aÏ 25 mil. Kã za rok.

Tisková zpráva MPSV ze dne 19. listopadu 2008
Jifií Sezemsk˘
vedoucí oddûlení stykÛ s vefiejností MPSV

Více informací o prorodinném balíãku lze nalézt na webov˘ch stránkách http://www.mpsv.cz/cs/5888.
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ŽENA MEZI PARAGRAFY, 
ROZUMEM A CITEM…

NOVINKY V ČERPÁNÍ RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU

Nárok na rodiãovsk˘ pfiíspûvek má rodiã, kter˘ po cel˘ kalendáfiní mûsíc osobnû, celodennû a fiádnû peãuje 
o dítû, které je nejmlad‰í v rodinû. Rodiãovsk˘ pfiíspûvek je stanoven ve tfiech v˘mûrách dan˘ch v pevn˘ch
mûsíãních ãástkách – zv˘‰ené (11 400 Kã), základní (7 600 Kã) a sníÏené (3 800 Kã).
Rodiã si mÛÏe zvolit ãerpání rodiãovského pfiíspûvku po dobu dvou, tfií nebo ãtyfi let. Volbou doby ãerpání 
si rodiã zároveÀ volí i k ní pfiíslu‰nou v˘‰i pfiíspûvku, a to:

• rychlej‰í ãerpání rodiãovského pfiíspûvku – po penûÏité pomoci v matefiství nebo penûÏité pomoci posky-
tované muÏÛm (dále jen PPM) ve zv˘‰ené v˘mûfie (11 400 Kã) do 24 mûsícÛ vûku dítûte; o tuto formu ãer-
pání v‰ak mÛÏe poÏádat pouze rodiã, kter˘ má nárok na PPM ve v˘‰i alespoÀ 380 Kã za kalendáfiní den

• klasické ãerpání – po PPM v základní v˘mûfie (7 600 Kã) do 36 mûsícÛ vûku dítûte; o tuto formu ãerpání
mÛÏe poÏádat pouze rodiã, kter˘ má nárok na PPM

• pomalej‰í ãerpání – po PPM nebo od narození dítûte (nevznikl-li nárok na PPM) v základní v˘mûfie 
(7 600 Kã) do 21 mûsícÛ vûku dítûte a dále ve sníÏené v˘mûfie (3 800 Kã) do 48 mûsícÛ vûku dítûte

O vybranou dobu a v˘‰i ãerpání rodiãovského pfiíspûvku musí rodiã písemnû poÏádat pfiíslu‰n˘ úfiad státní
sociální podpory na pfiedepsaném formuláfii. O rychlej‰í ãerpání musí rodiã poÏádat nejpozdûji v kalendáfiním



mûsíci následujícím po mûsíci, ve kterém nejmlad‰í dítû dosáhne 22 t˘dnÛ Ïivota, resp. ve kterém souãasnû
narozené nejmlad‰í dûti dosáhnou vûku 31 t˘dnÛ Ïivota. O klasické ãerpání musí rodiã poÏádat nejpozdûji 
v kalendáfiním mûsíci, ve kterém nejmlad‰í dítû dosáhne 21. mûsíce vûku. Pokud rodiã nepoÏádá o rychlej‰í
ãi klasické ãerpání rodiãovského pfiíspûvku, je mu po 21. mûsíci vûku dítûte vyplácen rodiãovsk˘ pfiíspûvek 
v reÏimu pomalej‰ího ãerpání, tzn. ve sníÏené v˘mûfie. Dobu a v˘‰i ãerpání rodiãovského pfiíspûvku je moÏné
zvolit pouze v rozhodn˘ch obdobích. Po uãinûném rozhodnutí je vybraná moÏnost ãerpání jiÏ nezmûnitelná
a nelze ji uplatÀovat zpûtnû, a to ani pfii stfiídání rodiãÛ v pobírání rodiãovského pfiíspûvku.

U zdravotnû postiÏen˘ch dûtí má rodiã nárok ode dne posouzení dítûte jako dítûte dlouhodobû zdravotnû 
postiÏeného nebo dlouhodobû tûÏce zdravotnû postiÏeného na rodiãovsk˘ pfiíspûvek v základní v˘mûfie 
(7 600 Kã) do 7 let vûku dítûte, a to bez ohledu na dfiíve zvolenou moÏnost ãerpání rodiãovského pfiíspûvku
(pfied posouzením zdravotního stavu dítûte).

Podmínkou nároku na rodiãovsk˘ pfiíspûvek je, Ïe dítû mlad‰í 3 let nenav‰tûvuje jesle nebo jiné zafiízení pro
dûti pfied‰kolního vûku déle neÏ 5 kalendáfiních dnÛ v kalendáfiním mûsíci. Dítû, které dovr‰ilo 3 roky vûku,
mÛÏe pravidelnû nav‰tûvovat matefiskou ‰kolu nebo jiné obdobné zafiízení v rozsahu nepfievy‰ujícím 4 hodiny
dennû nebo nejv˘‰e 5 kalendáfiních dnÛ v kalendáfiním mûsíci. Pfiíjmy rodiãe nejsou sledovány. Rodiã mÛÏe
pfii nároku na v˘platu rodiãovského pfiíspûvku zlep‰ovat sociální situaci rodiny v˘dûleãnou ãinností, ale musí
v této dobû zajistit péãi o dítû jinou zletilou osobou.

Pfievzato z webov˘ch stránek MPSV
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ZKUŠENOSTI, O KTERÝCH 
SE NEMLUVÍ 

RADA MC DOBŘÍŠEK O SUPERVIZI

Zásadou správné supervize je, Ïe je interní záleÏitostí urãitého t˘mu a nikdo z tohoto t˘mu nemá právo
informace vyná‰et, nebo dokonce zvefiejnit. Témata, která se na supervizi fie‰í, se poté neprobírají
mimo. Pfiesto jsme se v‰echny ãlenky t˘mu dohodly, Ïe na‰e zku‰enost mÛÏe b˘t pfiínosem pro ostatní. 
Z etick˘ch dÛvodÛ nebudeme popisovat konkrétní problémy, ani to, koho se t˘kaly. KaÏdá z ãlenek t˘mu
má své pocity a dÛvody, proã je pro ni supervize dÛleÏitá a toto je na‰e shrnutí.

1. Nastínûní problému
• jedna z ãlenek rady cítila potfiebu sdûlit ostatním, Ïe se dostala do pracovních a osobních neshod 
• o zásadních vûcech se nemluvilo na radû, ale zákulisnû 
• byla zvolena cesta intervizního semináfie, jako ochutnávky této techniky, kam byli pfiizváni i lektofii MC

(‰ir‰í t˘m) a po jeho absolvování si vzala rada mûsíc na rozmy‰lenou, neÏ se rozhodla vstoupit do pra-
videlné supervize t˘mu rady MC 

2. Problémy, jak se pojmenovaly pod supervizí
• ukázalo se, Ïe je mnoho témat, která nikdo nikdy nevyslovil nahlas, a pfiesto existují v na‰ich hlavách 
• nedostatek ãasu k probírání dÛleÏit˘ch otázek pro bûh a smûfiování MC do budoucna
• neshody ãlenek rady
• z dÛvodu nevyjasnûní pozic a pracovních náplní docházelo k dublování práce, nebo naopak neprove-

dení úkolu
• nepochopení se navzájem mezi ãlenkami rady
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3. V˘sledky
• v˘sledkem supervize jsou ujasnûné pozice a náplnû zamûst-

nancÛ, efektivní rozdûlení úkolÛ, zavedení provozních schÛzek,
kde se fie‰í provoz MC, vût‰í otevfienost pfii vyjádfiení svého ná-
zoru nebo návrhu pro fungování MC pfii projednávání men‰ího
problému se obãas ukáÏe, Ïe souvisí s daleko vût‰ím problé-
mem, kter˘ je tfieba pojmenovat a zaãít fie‰it

• uãíme se otevfienû fiíci svÛj názor, uspofiádat ãas pro fie‰ení
vznikl˘ch problémÛ, navrhnout zpÛsoby fie‰ení vzniklé situace
a poslouchat sebe navzájem do‰lo ke spoleãnému pojmeno-
vání problému a hledání cesty, vyjasnûní pozic a kompetencí,
zmûny v pracovních náplních zamûstnancÛ tak, aby odpovídaly
skuteãnému stavu, vzájemnému ujasnûní si vizí budoucnosti
MC a sv˘ch rolí v tomto procesu

• známe nyní své pracovní i osobní potfieby a mÛÏeme tak na nû lépe reagovat a spoleãnû hledat fie‰ení

4. Pfiínos supervize pro jednotlivé ãlenky
• supervize umoÏÀuje zmapování problémÛ mezi pracovníky MC, mezi pracovníky a náv‰tûvníky MC

(napfi. vyjasnûní náplní práce zamûstnancÛ, vyjasnûní kompetencí ãlenÛ t˘mu…), umoÏÀuje stanovení
cílÛ a v˘hledÛ do budoucnosti organizace. Poskytuje ãas a prostor pro vyjádfiení kaÏdého ãlena t˘mu 
k projednávanému problému, pomáhá dojít k fie‰ení problému, kter˘ akceptuje vût‰ina z t˘mu. âlenové
t˘mu se mohou nauãit lépe mezi sebou komunikovat, rychleji a pfiesnûji pojmenovat problémy, které
pfii práci v MC vznikají.

• dÛleÏit˘ moment - uvûdomit si, Ïe nûco dûláme ‰patnû, Ïe je nutné nûco zmûnit
• mûl by to zkusit kaÏd˘, kdo cítí, Ïe nemá dostatek informací pro svou práci, dostatek prostoru pro svÛj

názor
• prostor pro uvûdomûní si aktuálních problémÛ (co já osobnû povaÏuji za dÛleÏité fie‰it)
• pro vyjádfiení svého názoru, stanoviska
• prostor pro vyslechnutí ostatních (co oni vnímají jako problém, jak˘ oni zastávají názor) 
• a to v‰e pod dohledem supervizora, kter˘ sezení vede a koriguje tak, aby to nebyla jen vzájemná v˘-

mûna názorÛ nebo prázdné „tlachání“, ale aby se skupina dobrala k tomu, co chce fie‰it a posléze k nû-
jakému závûru, fie‰ení. ZároveÀ supervizor usmûrÀuje diskuzi tak, aby se neodklonila od fie‰eného pro-
blému a byla skuteãnû konstruktivní a smysluplná

• takÏe nejvût‰ím pfiínosem supervize je podle mého názoru právû osoba supervizora, jako nezávislé 
a fundované osoby, která dané skupinû mÛÏe pomoci nalézt jádro problému, jeho rozuzlení i vyfie‰ení

• emoãnû nejnároãnûj‰í byla první setkání a vÏdy ãas tûsnû pfied nastávajícím setkáním
• poprvé se mi 2 hodiny zdály b˘t nekoneãné, pfii poslední supervizi jsem jiÏ ãas vÛbec nesledovala
• mûla jsem obavy, jak mÛÏe na‰í práci rozumût nûkdo nezasvûcen˘ a jak mÛÏe nás a na‰i práci hodnotit.

To v‰ak supervizor nedûlá, pouze vede na‰i vlastní diskuzi!!!
• nûkolik let pracuji s lidmi, které nyní zaãínám vnímat úplnû jinak neÏ dfiíve a nûkdy jsem dost pfiekva-

pená, jak myln˘ úsudek si mÛÏeme o ãlovûku udûlat
• díky vedení diskuze pod supervizorem Ïádné téma nezanikne a vÏdy má kaÏd˘ dostateãn˘ prostor se

vyjádfiit. Od tématu se neodbíhá a ãas je efektivnûji vyuÏíván. 
• i kdyÏ je supervize tak trochu mou noãní mÛrou, po posledním sezení zji‰Èuji kladn˘ pfiínos pro pra-

covní kolektivy, nadfiízené atd. 
• velmi záleÏí na uchopení správného tématu, coÏ se prozatím dafií
• pfiestoÏe to není ani po 4 sezeních lehké a stále máme v‰echny nepfiíjemné pocity kolem Ïaludku pfied

blíÏícím se setkáním, nauãily jsme se otevfienû a bez vzájemného zraÀování diskutovat o skuteãn˘ch
problémech

• vûfiím, Ïe proces pomohl celému t˘mu a nastolil normu jak fie‰it konfliktní a problémové situace i v bu-
doucnosti. Proto bych toto fie‰ení problematické situace doporuãovala kaÏdému t˘mu. Jinak hrozí, Ïe
kdyÏ se tzv. problém zamete pod koberec, nebo se rozhodne odejít ãlovûk, kter˘ má potfiebu problém
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fie‰it a není vysly‰en, podobná situace se bude opakovat znovu jak tûmto jednotlivcÛm, tak organizaci
samotné. Vûfiím, Ïe nevyfie‰ené problémy si na nás poãíhají nûkde jinde, nic se nedûje nikomu náhodou
a jistû daná situace má v‰echny zainteresované nûãemu nauãit

• nikdy by nemûlo dojít k vyná‰ení informací mimo supervizi – to povaÏuji za naprosto zásadní!

5. Rizika supervize
– nevhodná osoba supervizora (mÛÏe se stát, Ïe si „nesedne“ se skupinou)
– nedodrÏení dÛvûry (pfii vyná‰ení informací mimo supervizi) – celá situace pak mÛÏe b˘t spí‰ hor‰í 

neÏ lep‰í
– se supervizí by mûli souhlasit v‰ichni ãlenové t˘mu a je nutná jejich pfiítomnost na jednotliv˘ch super-

vizích setkáních

Petra ·tûpová, MC Dobfií‰ek
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VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ

CESTOVÁNÍ S KOČÁRKEM

Dnes mám naprosto ãerstv˘ záÏitek, kter˘ se 
t˘ká bariér a cestování s koãárkem. Rozhodnutí
padlo ráno – já a na‰i dva svi‰ti (Mafienka 1,5 
a Bartolomûj 3,5 roku) vyráÏíme vlakem do
Zooparku. Je to sice jen jedna stanice, ale pro záÏi-
tek to staãí. Dûti nad‰ené z kolejí a dunûní vlaku, já
nad‰ená ze sportování. To mi zaãíná hned u lávky,
která na hl. vlakové nádraÏí vede. Vybíhám schody
nahoru a mladá paní, které to nedá, bere alespoÀ
Lomka za ruku a pomáhá mu do schodÛ. Pomoc 
s koãárkem jsem odmítla, uÏ ho umím ãapnout 
a vléci samostatnû. Stejn˘m zpÛsobem nám to jde 
i dolÛ. Pfiístup na perón se zvládnout také dá, ale jak
do vlaku... dûti nejsou prolém, ‰up jedno a ‰up
druhé. Zápasím s koãárkem, Ïe pfiichází ma‰infíra 
a elegantnû koãárem zamanévruje. Uf, jsme tu v‰ici
Zoopark bájeãn˘. Dûti se probûhly, vidûly spoustu

zvífiátek a hurá vlakem domÛ. NádraÏí Chomutov
mûsto, nástupi‰tû 2. opravdu úkol  nesnadn˘… jiÏ
znavena procházkou, táhnu koãárek i s Máfií naho-
ru do schodÛ. Dobíhá mû pán s mikinou, jo, je
Lomkovo… Dûkuji.
Nástup do vlaku. Star‰í paní s óóóbrovsk˘m kufrem
se ptá, jestli mi mÛÏe pomoci. Zdvofiile odmítám.
Pfiiskakuje ochotn˘ pubescent a koãár je ve vlaku,
tak je‰ tû spoãítat dûti a frãíme. V˘stup z vlaku je
skvûl˘, takfika mû vyndavají dva muÏi spolu s koãá-
rem. Pochvaluji si, Ïe dobr˘ ãlovûk je‰tû Ïije a prav-
dûpodobnû jsme dnes v‰echny potkali.
Jo, tak teì jen pfiebûhnout lávku nad nádraÏím.
âapnu koãár a...

Petra Bûlohlavá
MC Kolibfiík Chomutov
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