Ptá se: Barbara Šabachová, KC Kampa Praha
Odpovídá: Petra Bosáková, KRC Petrklíč České Budějovice

1.

Co vám v posledním roce udělalo největší radost?
Během roku se podařilo „rozjet“ několik nových pravidelných aktivit jako je např. cyklus Žena pro
ženy, při kterém zveme do herny na besedu s maminkami zajímavé hosty, o kterých si myslíme, že
mohou být pro ně inspirací. Setkali a popovídali jsme např. s vedoucí hospice, s dulou nebo
Rwanďankou, která se přistěhovala za svým manželem do Českých Budějovic. Velkou radost máme
z letošní novinky - předporodního kurzu. Tuto aktivitu jsme ještě v nabídce neměli a myslíme si, že to
je přesně to, co našemu centru už dlouho chybělo.
No a mě osobně nejvíce těší to, že se našlo několik nových maminek, které s velkým elánem převzaly
starost o provoz herny, a já mohu v klidu odejít zpět do práce.

2.

Jaká aktivita vám v centru nejvíc „frčí“? A na co jste nejvíc pyšní?
Jsme rádi, že největší zájem je právě o křesťanské aktivity – různá duchovní společenství žen, mužů
ale i dětí. Během těch osmi let, kdy fungujeme, se Petrklíč stal oblíbeným a vyhledávaným místem
modlitby, a to nás opravdu těší. Nejnavštěvovanější jsou jednoznačně společenství křesťanských
maminek, která se konají pravidelně každých 14 dní. Při nich se schází maminky i s dětmi, aby se
společně modlily, sdílely svoje duchovní zkušenosti a povzbuzovaly se navzájem ve víře.

3.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?
Plány do budoucna máme přímo „velkolepé“, ale vše je zatím opravdu jen ve stádiu plánování a
těšení. Kongregaci bratrů petrinů se podařilo získat zpět prostory bývalých středoškolských učeben
a z nich bychom chtěli vybudovat odpočinkové centrum pro rodiny a mládež. Mělo by jít o místo, kde
by klienti mohli trávit volný čas v nekomerčním prostředí. Součástí by měla být knihovna, keramický
ateliér, galerie, kulturní sál, zkušebna či herna pro venkovní aktivity. Těšíme se na tyto velké změny,
které jistě výrazně pomůžou také našemu KRC a pevně věříme, že se podaří sehnat dostatečné
finanční prostředky, aby celý projekt mohl být realizován.

Web: http://petrklic.org/
Facebook: https://www.facebook.com/kostelpannymarieruzencoveCB/
fcb skupina: https://www.facebook.com/groups/1709038559351499/

Křesťanské rodinné centrum Petrklíč v Českých Budějovicích
KRC Petrklíč zahájilo svoji činnost v roce 2009. Prostory mu poskytla kongregace bratrů petrinů, která
centrum podporuje a poskytuje mu i duchovní zázemí. Jeho činnost je založena na principech svépomoci,
dobrovolnické činnosti, příspěvcích dárců a sponzorů, na dotacích a grantech. Od ostatních mateřských a
rodinných center se odlišuje především svým křesťanským zaměřením, ale je to centrum otevřené pro
všechny, ať už věřící či nevěřící, úplné či neúplné rodiny. Herna pro rodiče s dětmi je otevřená každé úterý
a čtvrtek dopoledne. Pravidelně nabízí rodičům, které hernu navštěvují, také tvoření, besedy a přednášky.
Kromě toho poskytuje své zázemí různým společenstvím, např. se zde schází ke společné modlitbě maminky
s dětmi. O víkendech připravuje program pro celé rodiny a vychází z církevního pojetí roku. Od roku 2016 je
KRC Petrklíč zapsaným spolkem, duchovní záštitu nad Petrklíčem převzal o. Jan Peter Madár a do správní
rady přibyl také projektový manažer Jiří Švehla.

Mgr. Petra Bosáková
Jsem maminkou tří dětí a učitelkou anglického a českého jazyka. Do KRC Petrklíč jsem přišla poprvé v roce
2011 a hned jsem se tu cítila jako doma. Od roku 2013 pomáhám zajišťovat také program a provoz herny.
Momentálně se po sedmi letech na rodičovské dovolené pomalu začínám vracet opět do práce, což je pro
celou naši rodinu velká změna. Ve volném čase ráda čtu, háčkuju a zahradničím, celá rodina chodíme
společně do přírody a lovíme kešky.

