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„RODINA je důležitá a je nezbytná pro přežití lidstva.
Nebude-li existovat rodina, přežití lidské kultury bude ohroženo.
Rodina je základem, ať se nám to líbí či nikoliv.“  
	 	 	 	 	 	 	 						papež	František
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Název:		 Centrum	pro	rodinný	život,	z.s.
Adresa:	 Biskupské	náměstí	841/2
	 	 779	00 	Olomouc
 
Telefon:	 587	405	250,	720	110	750
E-mail:		 rodina@arcibol.cz
Web:			 	 www.rodinnyzivot.cz
Právní	forma:	 zapsaný	spolek
 
IČO:				 14615240
DIČ:				 CZ14615240

 
Bankovní	spojení:	Fio	banka
	 	 						Dolní	náměstí	20
	 	 						779	00 	Olomouc
 
Číslo	účtu:	 						2800068926/2010

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
 
Předseda:	 	 Mgr.	Josef	Záboj
Místopředseda:	 Mgr.	Peter	Markovič

 

POSLÁNÍ SPOLKU

Prosazovat	pevné	morální	hodnoty,	které	tvoří	základ	
lidské	osobnosti,	 zejména	upevňování	a	plný	 rozvoj	
manželského	a	 rodinného	života.	Aktivity	a	činnosti	
směřující	k	posílení	a	povzbuzení	rodin	a	jejich	členů,	
k	prohlubování	manželství	a	rodinných	vztahů.
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Mgr. Josef Záboj                                                              
	»»	programy	pro	rodiny	a	manžele	
	»»	koordinátor	děkanátních	center	pro	rodinu					

Bc. Marcela Řezníčková                                                
»»	programy	pro	ženy	
»»	poradenství				
»»	akce	pro	nezadané

Alena Večeřová (do	března		2017)			
Mgr. Markéta Matlochová (od	dubna		2017)	
»»		kurzy	Přirozeného	plánování	rodičovství
»»	programy	pro	seniory
	»»	časopis		Rodinný	život
      
Mgr. Vendula Kučerová (do	září	2017)
Mgr. Petra Girašková (od	srpna	2017)
»»	kurzy	přípravy	na	manželství	Škola	partnerství															
»»	kurzy	pro	lektory	(přípravy)	snoubenců
        

Mgr. Peter Markovič
»»	obsah	webu	
»»	propagace	programů	
»»	akce	pro	muže	a	otce						

Mgr. Martina Orságová
»»	účetnictví	a	administrativa
»»	správa	akcí
»»	časopis		Rodinný	život				

JEDNOTLIVÍ ČLENOVÉ TÝMU A JEJICH KOMPETENCE:
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NAŠE
ČINNOST  



8

OD ZNÁMOSTI
K MANŽELSTVÍ...

Manželství je pro nás velmi důležité,                               
a proto se  k němu snažíme přistupovat                 
jednak s úctou a také s patřičnou zodpo-
vědností. 

Pracujeme na několika polích v závislosti               
na cílových skupinách.
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Někdy	se	nedaří	najít	toho	pravého.	Možnou	pomoc	
vnímáme	v	 tom,	 že	pomáháme	vytvářet	příležitosti	
ke	společnému	setkání.

V	 roce	2017	 jsme	nabídli	 této	 cílové	 skupině	pět	 se-
tkání,	 kterých	 se	 zúčastnilo	 celkem	165	mužů	 a	 žen.	
Proběhlo	několik	variant		setkání	–	klasické	seznamo-
vací,	seznamovací	setkání	spojené	s	pracovní	brigádou	
nebo	s	pěší	poutí.	

Setkání pro nezadané

Z	ohlasů	účastníků:	
“Myslím, že všichni chlapi, co tu jsou, se chtějí oženit a stejně tak si myslím, že 
většina žen se chce vdát. Tato vaše akce je jedním ze způsobů, jak se poznat, jak se 
seznámit, jak se setkat. Udělejte další akci!”

Novinkou	 byl	 víkendo-
vý	pobyt	nebo	zábavně	
vzdělávací	 odpoledne.	
Počet	 účastníků	 a	 zá-
jemců	stoupá.
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Jedná	 se	 o	 roční	 formační	
program	pro	páry,	které	chtě-
jí	 čas	 vzájemného	 poznávání	
prožít	 i	 jako	cestu	vzdělávání	
se	 v	 otázkách	 partnerských	
vztahů	a	rodinných	témat.	

Nedílnou	součástí	6	víkendo-
vých	 setkání	 je	možnost	 sdí-
lení	se	s	ostatními	páry,	s	od-
borníky	 a	 v	 neposlední	 řadě	
se	svým	partnerem.	

Škola partnerství
Další cílovou skupinou jsou již zamilované dvojice.

“Myslela jsem, že to budou samé odborné a nudné přednášky. Ale mýlila jsem se. Škola partnerství předčila 
mé očekávání a dala mi do vztahu spoustu postřehů a dobrých rad. Přednášky byly super a hlavně ze života. 
Díky.”
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Jde	o	bezprostřední	přípravný	kurz,	který	absolvují	
snoubenci	žádající	o	církevní	sňatek.	Kurz	je	provází	
tématy	 o	 rodině,	 komunikaci,	manželské	 sexualitě										
a	vztahu	k	Bohu	v	manželství.	

Jednotlivá	 témata	přednášejí	manželské	 lektorské	
páry,	které	se	dělí	se	snoubenci	o	vlastní	zkušenosti	
z	manželského	života,	 také	o	 rady	a	tipy,	 jak	 řešit	
situace	v	manželství.	Manželé	svědčí	snoubencům	
svým	 vlastním	 životem	 o	 tom,	 že	 žít	 manželství	
šťastně	a	spokojeně	řadu	 let	 je	možné	-	chce	to	
odhodlání	a	ochotu	na	tom	společně	pracovat.
  
Kurzy	Přípravy	na	manželství	proběhly	tradičně	4x	
ročně	-	na	jaře,	v	létě,	na	podzim	a	v	zimě.	V	roce	
2017	jimi	prošlo	115	párů.			

Když je stanoven termín svatby, přichází čas na...

Příprava na manželství

„Bylo fajn, že přednášeli lidé z praxe - tedy manželské páry. A velmi je obdivuji za jejich odvahu. Mluvili                         
o tom, jak to měli nebo mají v manželském každodenním životě, a to mi přišlo velmi užitečné. Zároveň jsem si                
uvědomovala různorodost každého páru a možnost originální cesty.”

11



12

V	 kurzu	připravujeme	manželské	páry	na	 jejich	 lektorskou	 činnost	 při	 přípravě	 snoubenců.	 Kurz	 zahrnuje																
odborná	témata	i	metodiku	pro	přípravu	na	manželství.

Byl	realizován	v	Uherském	Hradišti	a	v	Olomouci.	Pro	velký	ohlas	připravujeme	tyto	kurzy	na	příští	rok	do	
dalších	měst	v	Olomouckém	a	Zlínském	kraji.

 

Dobrá příprava se neobejde bez dobrých přednášejících

“Oceňuji to neustálé „točení se“ kolem tématu manželství, manželských vztahů, které se mimo jiné                 
„podepíše“ i na manželství vlastním...”

 

 Školení lektorů snoubenců
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RODINA
JE ZÁKLAD
Vnímáme, že pevné rodinné vazby jsou 
opravdu velice důležité, a proto se                       
snažíme své programy zaměřovat právě 
na posilování těchto vazeb - dopřát rodi-
ně čas pro sebe navzájem, pro budování                
společných zážitků.  
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K	 25.	 výročí	 časopisu	 Rodinný															
život	jsme	uspořádali	velké	setkání		
rodin	a	čtenářů	na	Svatém	Hostýně.	

Součástí	 programu	 byla	 před-
náška	 pro	 rodiče	 a	 autorské																
čtení.	Pro	děti	byla	připravena	
řada	soutěží.

V	 soutěžích	 se	 zaregistrovalo														
přes	350	dětí.	Celé	setkání	propo-
jovala	 témata	 časopisu	 Rodinný	
život.	

Den s Rodinným životem na Svatém Hostýně
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Víkendy a jednodenní setkání pro rodiče s dětmi
V	 letošním	 roce	 jsme	 zorganizovali																		
několik	víkendů	pro	rodiče	s	dětmi.	

Na	 Svatém	 Hostýně	 se	 v	 červnu	 sešlo												
11	rodin	spolu	s	dětmi.	Program	pro	děti	
připravovalo	15	mladých	pečovatelů.	

Podzimního	 víkendu	 se	 zúčastnilo																					
15	rodin	s	dětmi	a	20	pečovatelů.	

Na	jednodenní	setkání	na	Bouzově	přijelo	
42	účastníků.	

Náplní	 setkání	 byly	 přednášky	 o	 man-
želství	 a	 čas	 pro	 setkání	 s	 odborníkem												
i	s	partnerem.
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Pouť zamilovaných
Již	tradičně	pořádáme	v	rámci	Týdne	pro	manželství	Pouť	zamilovaných,	která	se	konala	11.	února	na	v	Dubu	
nad	Moravou.	Tentokrát	se	sešlo	57	účastníků	včetně	9	dětí,	neboť	na	této	pouti	se	setkávají	zamilovaní	všech	
věkových	skupin	i	stavů	-	ti,	kteří	spolu	teprve	“chodí”,	snoubenci	i	manželé…		Setkali	se	na	společné	mši	sva-
té,	poté	měli	možnost	si	vyslechnout	přednášku	a	svědectví	a	vše	zakončili	zvěřinovou	pochoutkou,	neboť	jak	
známo	-	láska	prochází	žaludkem.

Animáro
V	tomto	roce	proběhla	podstatná	část	pilotního	vzdě-
lávacího	kurzu,	který	formoval	manželské	páry	k	dob-
rovolnické	práci	pro	rodiny	ve	spolupráci	 s	Centrem	
pro	rodinný	život.	Zúčastnilo	se	ho	20	účastníků,	kteří	
si	 prohloubili	 své	 znalosti	 v	 oblasti	 manželské	 psy-
chologie,	sociologie	i	sexuologie		a	sociálně	právních	
otázek.	 Dostali	 i	 průpravu	 k	 hodnotovým	 základům	
rodiny.	 Zároveň	měli	možnost	prožít	 zkušenost	 spo-
lečenství.	 Celým	 kurzem	 účastníky	 doprovázel	 tým	
složený	z		pracovníků	našeho	centra	a	přednášky	byly	
zajištěny	externími	odborníky.		

„Opět jste se dobře trefili do našich potřeb. Už se těšíme na pokračování v roce 2018.“
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V	 rodinném	 centru	 probíhala																									
pravidelná	setkávání	rodičů	s	dětmi,	
a	to	každé	úterý	(mimo	prázdniny).

	Setkávání	umožňují	rodičům	navázat	
nové	sociální	kontakty,	sdílet	své	zku-
šenosti	 z	oblasti	výchovy,	 rodinných	
vztahů	aj.	

Program	 pro	 děti	 byl	 pak	 zaměřen	
na	 jejich	 rozvoj	 díky	 pohybovým	 či	
hudebním	 aktivitám.	 Velký	 zájem	
ze	 strany	 rodičů	 s	 dětmi	 byl	 také																								
o	 společný	 výlet	 na	 chatu	 Severku,	
návštěvu	 multismyslového	 centra	
Snoezelen	a	výlet	do	centra	ekologic-
kých	aktivit	Sluňákova.	

Setkání	navštěvovalo	pravidelně	při-
bližně	20	maminek	s	dětmi.

Rodinné centrum Slunečnice
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Proběhla	 také	 přednáška	 s	 názvem	 Výchova chlapců,	 kterou	 vedl	 zkušený	 lektor	 Ing.	 Pavel	 Mečkovský.																												
V	rámci	přednášky	byly	zdůrazněné	důležité	mezníky	ve	vývoji	chlapců	a	přednášející	nabídl	rodičům	praktic-
ké	rady,	jak	k	výchově	chlapců	přistupovat.

Již	tradičně	proběhl	postní a adventní seminář pro	rodiče	na	rodičovské	dovolené.	Rodiče	se	scházeli	každé	
dopoledne	po	4	dny	v	týdnu.	Každé	setkání	začalo	přednáškou,	následovaly	diskuse	v	malých	skupinkách,	
které	byly	moderovány.	V	 těchto	skupinkách	mohli	 rodiče	sdílet	 své	zkušenosti	a	 reflektovat	nově	nabyté																
informace.	Během	seminářů	bylo	zajištěno	hlídání	dětí.	Každého	semináře	se	účastnilo	25	rodičů.

V	rámci	Slunečnice	proběhl Kurz děti a my -	byl	rozdělen	na	4	jednotlivé	přednášky,	kterých	se	zúčastnila						
skupina	15	rodičů.	Lektoři	Ing.	Pavel	Mečkovský	a	Mgr.	Magdalena	Mečkovská	vycházeli	z	konceptu	efektivního	
rodičovství.	Jednotlivá	témata	nabídla	rodičům	nové	poznatky	v	oblasti	nastavování	hranic	u	dětí,	naslouchání	
a	povzbuzování	dětí.	Během	kurzu	bylo	opět	zajištěno	hlídání	dětí.
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ČAS
PRO MUŽE
Uvědomujeme si, že v dnešní společnosti 
to muži nemají lehké. Proto se snažíme se 
v našich programech zaměřit přímo na ně 
a rozvíjíme dvě linie - identita muže a muž 
jako otec rodiny. 
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Aktivity pro muže
V	březnu	proběhl	 jednodenní	 seminář,	kterého	se	zúčastnilo	50	mužů.	Pod	vedením	 lektora	Mgr.	Václava													
Vacka	 se	 všichni	 aktivně	 zapojili	 do	dění.	 Seminář	 byl	 zaměřen	 na	 prohloubení	 sebepoznání	 a	 identity	
účastníka,	na	motivaci	k	 růstu	v	osobním,	 rodinném	 i	profesním	životě	 (se	zvláštním	zřetelem	k	noetické	
dimenzi	muže)	a	k	odpovědné	službě	společenství.	Neodmyslitelnou	součástí	setkání	bylo	chlapské	sdílení													
a	skupinové	bubnování.

Aktivity pro otce s dětmi
Na	1.	máje	jsme	opět	připravili	Den pro otce s dětmi	v	Dubu	nad	Moravou.	Program	byl	sestaven	tak,	
aby	tátové	strávili	s	dětmi	kvalitní	čas	a	společně	prožili	něco	pěkného.	Do	příprav	jsme	zapojili	některé	z	řad	
otců,	kteří	byli	ochotni	představit	ostatním	své	řemeslo,	případně	jinou	tvořivou	činnost.	Zhruba	90	tátů	
s	dětmi	mohlo	poznat,	že	společný	čas	mohou	strávit	se	svými	ratolestmi	také	při	aktivitách,	které	jsou	nejen	
praktické	a	užitečné,	ale	také	zajímavé	i	zábavné.

Oblíbené	putování	otců	s	dětmi	se	konalo	již	po	sedmé	ve	dnech	23.	až	25.	června.	Celkem	13	otců	a	26	dětí	
absolvovalo	pěšky	přes	60	km	po	poutní	cestě	ze	Svatého	Hostýna	na	Velehrad.	Celou	cestu	si	dobře	užily	
nejen	děti,	ale	i	jejich	tátové.	

Putování tatínků s dětmi
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Víkend pro táty s dětmi
Na	 přelomu	 září	 a	 října	 jsme	
pořádali	 víkend	 plný	 dobro-
družství,	 kterého	 se	 účastnilo	
11	otců	a	20	dětí.	

Náplň	 byla	 bohatá:	 spousta	
her	venku	i	uvnitř,	dobrodruž-
ná	 hra	 s	 příběhem	 v	 lese,	
turistika	 v	 krásném	 prostředí	
a	především	zajímavá	exkurze	
do	jeskyň.	

Zázemí	a	doprovod	nám	zajiš-
ťovala	 skupina	 amatérských	
speleologů	z	Prostějova.	

Pro	 velký	 zájem	 se	 obdobný	
víkend	uskutečnil	ještě	jednou	
v	listopadu	pro	9	tátů	se	14	dětmi.
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NA NIC
NEJSTE SAMI
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Poradenství
Během	 celého	 roku	 nabízelo	 Centrum	
pro	 rodinný	 život	 pro	 lidi	 v	 náročných	
životních	situacích	odborné	poradenství.	

Uskutečnilo	se	380	konzultací	s	odborníky.
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Ženy	všech	životních	stavů	(vdané,	svobodné,	rozvedené,	ovdovělé)	se	v	Olomouci	setkávaly	vždy	jednou					
v	měsíci	 	 (kromě	prázdnin).	 Střídaly	 se	 zde	přednášky	odborníků	na	 aktuální	 témata,	 vzájemná	 sdílení,	
společné	poznávání	zajímavých	míst	v	městě	nebo	různé	tvoření.	Jednotlivých	setkání	se	pravidelně	účastnilo	
kolem	10	až	17	žen	(celkem	161	účastnic).

„Vždy se těším, je to objevné a jsem tu ráda.”

Setkávání žen na cestě života

Letní pobyt pro ženy na pouti ke studni života
Tento	program	se	uskutečnil	na	Hostýně	za	účasti	39	žen.	Opět	se	zde	setkávaly	ženy	vdané	s	rozvedenými	
a	mezi	nimi	se	mísily	i	ženy	svobodné	a	ovdovělé.	Vzájemně	při	připraveném	programu	poznávaly,	kolik	věcí	
mají	společných	a	jak	se	mohou	navzájem	obohatit	pohledem	z	trochu	jiného	úhlu.	Dvě	třetiny	účastnic	využily	
i	poradnu	 s	odborníky.	Během	pěti	dnů	pobytu	bylo	hodně	příležitostí	 k	poslechu	přednášek,	práci															
v	moderovaných	skupinkách,	k	setkání	s	odborníky,	ale	i	ke	zpěvu	a	rekreaci.

„Jsem moc spokojená s pobytem pro ženy na pouti ke studni života. Mně to moc pomohlo. Přednášky 
byly úžasné. Paní doktorka mi při rozhovoru řekla přesně to, co potřebuji, P. Antonín měl skvělý humor. 
Vlastička a Hanka krásně doprovázely písničky. Ačkoli si na rytmické písně nepotrpím a některé doslova 
protrpím, ty, které vybraly, se mi moc líbily a dokonce oslovily. Stále mi znějí v uších písně Do tvých starostí,
smutků, úzkostí… Úžasný zážitek byl ze zpěvu v bazilice, tam se to rozléhalo jako ve studni. Celý pobyt byl 
provázený milým úsměvem odborníků a všech, kterí se o nás s láskou starali.“
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   Víkendy pro ženy na pouti života
Víkendy	pro	ženy,	které	vědí,	že	cesta	životem	je	někdy	nahoru,	někdy	dolů	a	o	různé	zatáčky	a	výmoly	zde	
není	nouze,	se	v	roce	2017	uskutečnily	dva	–	jeden	tradičně	v	Českém	Těšíně	s	účastí	21	žen	a	druhý	v	Kro-
měříži	s	18	účastnicemi.	Byly	na	něm	zařazeny	přednášky	i	čas	pro	společnou	reflexi,	příležitost	k	zastavení	
se	nad	osobními	záležitostmi	buď	v	soukromí	nebo	společně	s	některým	z	odborníků.	Víkendy	napomohly	
účastnicím	vystoupit	na	chvíli	z	každodenního	zápřahu	a	podívat	se	na	své	úlohy	v	rodině,	jak	je	zvládají	a	kde	
a	jaké	možnosti	změn	a	případných	rezerv	vidí.

Víkendy pro osamělé matky
	V	uplynulém	roce	jsme	uspořádali	dva	víkendy	
v	Újezdu	u	Uničova,	na	které	zavítalo	celkem	21	
matek.

Cílem	každého	víkendu	bylo	pomoci	ženám	ve	
svízelných	 situacích	 prostřednictvím	 předná-
šek,	 debat,	 individuálního	 rozhovoru	 s	 odbor-
níky	 i	 vytvořením	spontánní	atmosféry	 sdílení	
a	 vzájemné	 podpory.	 Současně,	 pokud	 je	 to	
možné,		ženy	připravit	na	laickou	pomoc	i	jiným	
ženám	v	obdobných	situacích.
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Setkání rodičů, kterým zemřelo dítě
Rodiče,	kteří	zažili	úmrtí	dítěte,	nesou	velkou	bolest	
a	nemají	mnoho	možností	setkat	se	s	někým,	kdo	
jejich	bolesti	alespoň	trochu	porozumí.	

V	 poradenství	 Centra	 pro	 rodinu	 se	 od	 roku	 2014	
mohou	 setkávat	 s	 akreditovaným	 poradcem	 pro	
pozůstalé.	V	polovině	prosince	se	na	Svatém	Kopeč-
ku	u	Olomouce	sešlo	kolem	20	rodičů	a	příbuzných	
zesnulých	dětí.	

Zúčastnili	 se	 programu,	 který	 byl	 zapojen	 do	
celosvětové	aktivity	Zapalme	svíčku.	Účastníci	si	
s	sebou	kromě	společného	sdílení	přinesli	i	svíčku,	
někteří	i	fotografii	dítěte,	kterou	společně	s	lístečky	
se	jmény	dětí	ozdobily	vzpomínkovou	nástěnku.
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ČERPÁME
Z MOUDROSTI 
STARŠÍCH
Velice si vážíme moudrosti a zkušenosti 
starší generace, a proto se snažíme vytvářet 
příležitosti k předávání těchto zkušeností 
napříč generacemi i mezi seniory samotný-
mi.
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Víkendová setkání
Součástí	čtyř	víkendů	byly	přednášky	týkající	se	problémů	ve	starším	věku	i	mezigeneračních	vztahů.	Účastníci	
měli	možnost	v	tichu	nebo	s	odborníky	rekapitulovat	svůj	dosavadní	život,	uspořádat	si	hodnoty	a	priority	
pro	svou	současnou	situaci.	

Proběhly	dva	víkendy	na	jaře	a	dva	na	podzim	v	poutních	domech	na	Svatém	Hostýně	a	na	Velehradě.	Celkem	
se	zúčastnilo	67	seniorů.

Setkání animátorů seniorů v Olomouci
V	květnu	a	v	listopadu	jsme	uspořádali	dvě	setkání	animátorů	seniorů.	Senioři	se	setkali	s	olomouckým	
děkanem	P.	Ladislavem	Švirákem,	poté	vyslechli	přednášku	MUDr.	Jitky	Krausové	na	téma	Zdravý	senior	
-	zdraví	duše,	ducha	i	těla	a	společně	sdíleli	zkušenosti	ze	svých	aktivit	ve	společenstvích.	

„V naší skupině se nás schází deset. Někteří z nás pravidelně působí jako dobrovolníci v nemocnici, 
nebo pomáhají v domovech důchodců... Já osobně se těším v září na Hostýn na setkání seniorů.“
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Babičko, dědečku, povídej… 
Týdenní	letní	pobyt	pro	prarodiče	s	vnoučaty,	který	se	konal	v	termínu	16.	-	22.	7.	ve	Velkých	Losinách,	se	nesl	
v	duchu	předávání	tradic	a	dovedností	mezi	generacemi.	Pobyt	zahrnoval	kulturní	a	duchovní	program,	
celodenní	výlet,	vycházky	do	přírody,	volnočasové	aktivity	pro	děti	i	pro	seniory,	soutěže,	táborák,	tvoření	
apod.

„Velmi jsem ocenila téma programu. S dětmi jsme sepisovali rodokmen, vyprávěli jim o našich rodičích, kde 
se narodili, kde pracovali, jak jsme prožívali dětství my, jaké jsme měli záliby. Je důležité s vnoučaty mluvit 
o minulosti a rodinném soužití.“
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Víkendy pro seniory s vnoučaty 
Pro	prarodiče	s	vnoučaty	se	uskutečnil	v	září	víkend	na	Svatém	Hostýně.	Zde	účastníci	hlouběji	poznávali	život	
kněžny	Ludmily	a	jejího	vnuka	Václava.	Byla	možnost	se	zamyslet	nad	mezigeneračními	vztahy,	společně	si	
hrát,	vyrábět,	zpívat.	Vnoučata	si	užila	plné	pozornosti	svých	prarodičů	nejen	při	programu,	ale	také	na	
vycházce	po	Hostýnských	vrších.	

Další	 víkend	pro	prarodiče	 s	 vnoučaty	 se	uskutečnil	 v	 listopadu	v	Kroměříži	na	pohádkové	 téma.	Mimo	
vzdělávací	program	navštívili	také	muzeum,	zámek	i	zámecké	zahrady.

Mobilní počítačová učebna
Mobilní	počítačová	učebna	slouží	k	získání	základních	informací	o	počítači	a	především	dovedností	při	práci	
na	PC.	Kurz	je	především	zaměřen	na	rozvoj	schopností	seniorů	využívat	nové	technologie	ke	komunikaci	
s	okolím.	Kurz	jsme	pořádali	ve	spolupráci	s	KLASem	Brno.	Kurz	se	konal	od	května	do	června	a	zahrnoval	
6	lekcí.	

„Na závěr chci velmi kladně ohodnotit přednášející - jak z profesního hlediska, ale také z hlediska lidského, 
protože k nám seniorům při výuce přistupovali citlivě, s porozuměním a velikou snahou nás naučit co 
nejvíce. Trpělivě nám vysvětlovali danou PC problematiku. Proto konstatuji, že tento program splnil svůj 
účel, což dokázal závěrečný test z probrané látky.“
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Zdravotní cvičení
Spolu	s	brněnským	centrem	pro	seniory	KLAS	(Klub	aktivních	seniorů)	jsme	připravili	vzdělávací	seminář	
pro	lektory	s	názvem	Zdravotní	cvičení	jako	součást	prevence	stresu	a	pozitivního	přístupu	k	životu.	

Seminář	byl	rozdělen	na	dva	tříhodinové	bloky,	vždy	byla	zastoupena	teoretická	i	praktická	část.	Lektorem	
kurzu	byla	doc.	PaedDr.	Marie	Blahutková,	PhD.,	konal	se		19.	10.	2017	a	zúčastnilo	se	ho	15	zájemců	z	klubů	
seniorů.

Skripta pro společenství rodin a seniorů
Pro	potřeby	 vzdělávání	 jsme	 vytvořili	 skripta,	 která	pojednávala	 o	 významných	postavách	naší	 historie.	
Skripta	jsou	určena	jak	pro	skupiny	manželů,	tak	i	pro	skupiny	seniorů.	Jsme	přesvědčeni,	že	v	mnohém	
je	životní	zkušenost	společná	a	obě	skupiny	si	v	nich	najdou	to,	co	je	bude	oslovovat.	Obsahují	náměty	
pro	setkání	během	kalendářního	roku	2017.

 “V posledních letech si velmi ceníme vypracovaných textů pro měsíční setkání.”
(členka	skupiny	seniorů,	93	let)
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ŽIVOT 
JE DAR
Ta j e m s t v í  v z n i ku  l i d s ké h o  ž i v o t a                  
nás tolik oslovuje, že jsme se na tuto 
oblast letos více zaměřili.
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Kurz přirozeného plánovaní rodičovství  - PPR
Kurz	symptotermální	metody	pořádáme	pravidelně	na	jaře	a	na	podzim.	Setkání	vedou	zkušení	lektoři	Ligy	
pár	páru	-	manželé	Marie	a	Ladislav	Kolčavovi.	

Účastníci	se	naučí	principy	metody	Přirozeného	plánování	rodičovství,	teoreticky	i	prakticky	a	seznámí	se	
i	s	tématy	souvisejícími	s	problematikou	předcházení	či	docílení	početí.	

Kurzy	se	skládají	ze	čtyř	setkání	a	v	roce	2017	se	zúčastnilo	35	zájemců.			

„Kurz mi byl přínosem, poskytl mi dostatečné informace i věci, co jsem nevěděla. Pomohl mi pochopit 
smysl této metody a její využití v praxi. Pořadatelé kurzu byli velmi sympatičtí, otevření a neměla jsem 
tedy problém se zeptat i na věci z intimní oblasti vztahující se k této metodě.“
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Konference Když dítě nepřichází aneb Úskalí umělého oplodnění

V	 sobotu	 18.	 března	 jsme	 ve	 spolupráci																	
s	 nadačním	 fondem	 Credo	 uspořádali	
konferenci. 	 Účastníci 	 se	 spolu	 se	 zají-
mavými	 hosty	 z	 řad	 odborné	 veřejnos-
ti 	 zamýšleli 	 nad	 příčinami	 neplodnosti,	
možnostmi	 její 	 léčby,	 negativními	 jevy	
provázejí 	 umělé	 oplodnění	 a	 j inými	 po-
hledy	na	celou	tuto	problematiku.	

Na	konferenci	přednášeli	např.	MUDr.	Taťjána	
Horká,	MUDr.	Ludmila	Lázničková	či	P.	ThLic.	
Tomáš	Klíč.
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ČASOPIS 
RODINNÝ ŽIVOT
Naše centrum vydává časopis Rodinný život, 
který vychází pětkrát za rok. 

Snažíme se vybírat témata, která souzní s tím, 
čím rodiny žijí, co prožívají, s čím bojují. Témata 
roku 2017: Nemoc v rodině, Křesťan a kultura, 
Mladá víra, Jak (ne)mluvit o sexu a Mezigene-
rační vztahy.
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ZÁKLADNÍ
ÚDAJE

HOSPODAŘENÍ
Centra pro rodinný
život v roce 2017
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VÝNOSY
dotace	MPSV 918	011,00
dary	na	činnost 151	445,00
úroky	z	banky 29,00
zálohy	na	pobyty 172	833,00
časopis	RŽ 220	025,00
brožury	a	skripta 20	144,00
trička 1	600,00
kniha 45	231,00
semináře,	přednášky 166	321,00

1 695 639,00

NÁKLADY
spotřeba	materiálu 150	612,00
služby (tisk, distribuce, telefony, 
cestovné lektorů)

978	166,00

náklady	na	lektory 625	319,00
daně	a	poplatky 181,00
Kooperativa 400,00

1 754 678,00
VÝSLEDEK                                   - 59 039,00

DARY
Krausová 100000,00
Strejčková 7000,00
Viglašová 3002,00
Kochová 2200,00
Kvapil 5000,00
Langer 5000,00
anonymní	dárci 29243,00

151445,00
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří s námi v roce 2017 
jakýmkoliv způsobem spolupracovali a bez 
jejichž nadšení a obětavosti by leckteré 
programy ani nebylo možné uskutečnit. 
Náš velký dík patří všem přednášejícím, 
pečovatelům a obecně všem dobrovolníkům. 

Stejně tak si velmi vážíme podpory státu  for-
mou dotace z programu “Rodina a ochrana 
práv dětí MPSV” a všech darů našich sponzorů.
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Centrum pro rodinný život, z.s.
Biskupské	nám.	2,	779	00	Olomouc

telefon: 587	405	250,	720	110	750
e-mail:	rodina@arcibol.cz
www.rodinnyzivot.cz

IČO:	14615240
DIČ:	CZ14615240

bankovní	spojení:	Fio	banka,	Dolní	náměstí	20,	779	00	Olomouc
číslo	účtu:	2800068926/2010


