
    KONFERENCE PRO RODIČE - infolist 
             BJB, Libušina 4, Cheb, sobota 6.4.2019 
1. Duchovní zápas za děti 

Manželé Ing. Daniela a Ing. Mgr. Jaroslav 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? 
 

2. Výchova adolescentů 

Manželé Mgr. Jarmila a MUDr. Ondřej Čapkovi, rodiče tří dětí, ona 
učitelka a výchovná poradkyně, on dětský lékař 

Adolescence je považována za most mezi dětstvím a dospělostí. Přáním všech 
rodičů je, aby přes něj jejich děti přešly co nejbezpečněji a vyrostli z nich 
zodpovědní dospělí. Touží, aby děti neztratily svou víru v Boha. Často je to náročné  
období a zatěžkává vztahy uvnitř rodin. Pokud jsme ale na tuto fázi připraveni, 
může být i obdobím, které přináší ovoce a někdy i nejlepší čas s našimi dětmi. 
 

3. Šikana 
Šimon Velkoborský, lektor výchovných programů na školách 

Setkali jste se s agresivním chováním v dětském kolektivu, jehož součástí je i vaše 
dítě? (agresivní chování fyzické, psychické, kyber-šikana) Jak se chovat 
v případech, kdy se podobné jednáním objeví? Jak pomoci oběti a jak zastavit 
útočníka – důležitost dobrého kolektivu a pozitivní role rodičů. Sdílení osobního 
příběhu občas šikanovaného adoptovaného kluka. 
 

4. O čem TAKÉ bychom s dětmi měli mluvit 
Manželé Ing. Daniela a Ing. Mgr. Jaroslav Plevovi 

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. 
 

5. Děti jako požehnání od Hospodina 
Manželé Mgr. Sabina a Ing. Marek Žitní, rodiče sedmi dětí, vedoucí 
Odboru pro manželství a rodinu BJB 

Marek a Sabina se podělí o svůj životní příběh, ve kterém děti, které jim Pán Bůh 
dal, mají své nezastupitelné místo. Co je vedlo k tomu, že se rozhodli mít více dětí 
než je běžné? Jaké jsou plusy a minusy života velké rodiny a jak je to přijímáno 
okolím? I vy si pokládáte podobné otázky? Tak si o tom přijďte popovídat. 
 

6. Nebezpečí internetu 
Šimon Velkoborský, lektor výchovných programů na školách 

Zaměřeno spíše pro rodiče menších dětí – seznámení s různými nebezpečími 
internetu od kyberšikany na sociálních sítích až po orientaci v tom co je Hoax, 
kyberstalking, phishing atd. Jaká je role nás rodičů při vymezování bezpečného 
prostoru pro naše malé digitální domorodce? 

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 A NÁVRAT 
 

9.30 -10.00  registrace, GDPR  

9.45  začátek souběžného progr. pro děti  

10.00 -10.15  zahájení, představ. 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, 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: 
david.slam2009@gmail.com 

Tel. 737 076 754 
www.radispolu.cz 

  

 
Pořádá 

Odbor pro manželství a rodinu BJB v ČR 

 

 


