
    KONFERENCE PRO RODIČE - infolist 
             BJB, Smetanova 20, Brno, sobota 26.1.2019, 9.ročník 
1. Kdo je tady p(P)ánem? 

Bc. Libuše Pavelková, bývalá ředitelka Dětské misie v ČR 

Příchod dětí do rodiny často silně zamává s našimi zvyklostmi, prioritami i našimi 
silami. Čím se děti stanou pro nás a čím jsme pro ně my? A čím je pro nás 
všechny Ježíš? Jak se zvolené priority a uznávané autority odrazí na naší výchově 
dětí a praktickém chodu naší rodiny? Co si z toho odnesou naše děti pro svůj 
další život? Seminář je určen spíše pro rodiče malých dětí. 
 

2. Duchovní zápas za děti 
Manželé Ing. Mgr. Jaroslav a Ing. Daniela Plevovi, rodiče, kteří 
vychovali čtyři děti a radují se z deseti vnoučat 

Jako křesťanští rodiče, jsme si při pohledu na své novorozené děťátko přáli, aby 
z něj vyrostlo oddané Boží dítě. Pak jsme ale zjistili, že to taková samozřejmost 
nebude … Roste nám před očima a my vidíme, jak to množství lákavých nabídek 
světa kolem nás se uchází o naši ratolest. Cítíme, že „protivník ďábel obchází jako 
řvoucí lev a hledá, koho by pohltil“. Ocitáme se uprostřed zápasu na život a na 
smrt - nebo ne? 
 

3. Netolismus, sexting a pornografie 
Radek Pospíšil, lektor ACET ČR, z.s. 

Principy závislostního chování, vznik závislosti. Problematika netolismu jako 
závislosti na „virtuálních drogách“ (internet, mobil, PC hry … ). Speciální kapitola 
týkající se internetové pornografie – jak ovlivňuje náš život. Diagnostika, možnosti 
řešení. Osobní svědectví o závislosti na virtuálním světě i pornografii a  
vysvobození z nich. 
 

4. Neztraťte čas, rodičové! Letí to. 
Bc. Libuše Pavelková, bývalá ředitelka Dětské misie v ČR 

Všichni to známe: malé děti – malé starosti, velké děti – velké starosti. A tak to 
vypadá, že skutečná výchova nás teprve čeká. Ale je tomu skutečně tak? Nenechali 
jsme si projít to první období „malých starostí“ mezi prsty a neřítíme se vstříc těm 
„velkým starostem“ zcela nepřipraveni? Co můžeme udělat v prvních letech života 
našich dětí, abychom jim pomohli zvládnout ty „velké“ problémy dospívání? 
Seminář je určen spíše pro rodiče malých dětí. 
 

5. O čem TAKÉ bychom s dětmi měli mluvit 
Manželé Ing. Mgr. Jaroslav a Ing. Daniela Plevovi, rodiče, kteří 
vychovali čtyři děti a radují se z deseti vnoučat 

Děti z křesťanských rodin jsou někdy jako rostlinky pěstované ve skleníku. Učíme 
je mluvit slušně, neprat se, říkat pravdu a poslouchat autority. S poučením o sexu 
čekáme na „vhodnou chvíli“, až budou zralejší … Ve školce a pak ve škole prožijí 
srážku s vulgaritou, přetvářkou, šikanou a bezohledností. Připravme je na tyto 
situace dříve, než vyplují z bezpečného přístavu rodiny a církve. 
 

6. Kult těla 
Radek Pospíšil, lektor ACET ČR, z.s. 

Jak se historicky vyvíjel pohled na krásu. Současně preferované tělesné typy. 
Rozdíl pohledů dětí a rodičů na módu. Vliv médií a celebrit na naši psychiku. 
Závislost na vzhledu – mentální anorexie, bulimie, plastické operace. Sebepřijetí. 

Co rodinu ohrožuje zvenčí 
aneb některé trendy 
rodinné politiky 
Mgr. Jana Jochová Trlicová, 
předsedkyně Aliance pro rodinu 

Aliance pro rodinu stojí v současné době 
v čele zápasu o zachování pojetí tradiční 
rodiny v našem právním řádu. Jana 
Jochová nás seznámí s aktuálním děním 
kolem rodiny ve společnosti a v nejvyšších 
politických patrech. Představení cílů a 
práce Aliance pro rodinu. 

    

MOŽNOST ZAKOUPENÍ KNIH   

Z KNIHKUPECTVÍ SAMUEL 
 

 

9.45  souběžný program pro děti  

10.00 -10.15  zahájení, představení lektorů 

10.15 -12.00   semináře 1,2,3 současně 

12.00 -13.00   oběd 

13.00-13.45   Co rodinu ohrožuje zvenčí 

13.45 -15.30   semináře 4,5,6 současně 

15.30 -16.00  nabídky různých materiálů a 

akcí, modlitby, GDPR + zpět. vazba, závěr 

16.15   konec souběžného  progr. pro děti 

Účast na seminářích je možná pouze bez 

dětí. Pro děti je zajištěn celodenní 

program. 

 

Náklady včetně oběda 
budou hrazeny 

z dobrovolné sbírky 

Přihlášky, informace: 
sabina@zitny.cz 
Tel. 777 87 89 40 

www.radispolu.cz 
  

 
Pořádá 

Odbor pro manželství a rodinu BJB v ČR 

 

 
 

mailto:sabina@zitny.cz

