
Národní
týden
manželství

Více informací naleznete na:
www.brno-prorodiny.cz
www.tydenmanzelstvi.cz

Zadal | Odbor zdraví
Grafické zpracování | Kancelář marketingu a cestovního ruchu
Náklad | 200 ks
Vydal | Statutární město Brno, Magistrát města Brna
2021

Kampaň se koná pod záštitou 1. náměstka primátorky města Brna Mgr. Petra Hladíka

NÁRODNÍ 
TÝDEN
MANŽELSTVÍ
8. 2. – 14. 2. 2021

Emoce v manželství a výchově – jak zvládat obtížné situace 
a konflikty
Datum a čas: 13. 2. 2021 v 18:30 hod.
Místo konání: online | www.atmosferabrno.cz

Manželství je radost, ale i přesto v něm zažíváme konflikty a vyostřené situace. Jak je 
zvládat tak, aby nebyly pro vztah destruktivní, ale naopak nám pomohly k růstu? A jak 
toto všechno ještě zvládat, když kolem nás běhá pár dětí? Manželství a výchova očima 
odborníka. Ptát se budeme Mileny Mikulkové, psycholožky, mediátorky, lektorky, man-
želky a matky.

Organizátor: Atmosféra Brno

Valentinská pouť
Datum a čas: 14. 2. 2021
Místo konání: kostel sv. Michala v Brně | akce proběhne i online formou

Opět proběhne již tradiční pouť ke sv. Valentinovi, patronovi mladých lidí a jejich čisté 
lásky. Nebude chybět mše svatá, přednáška Jana Špilara a koncert skupiny Break Falls. 
Pro více informací sledujte fb DCM Brno anebo stránky mladez.biskupstvi.cz/dcm/

Organizátor: DCM Brno, Sdružení Petrov



Drazí Brňané, 
spokojené a fungující manželství je tím nejlepším zázemím nejen 
pro výchovu dětí, ale také pro společné zvládání problémů, které 
život každodenně dětem i rodičům přináší. Manželství je ale také 
důležitou formou partnerství a  vzájemného růstu důvěry uvnitř 
přátelského vztahu. Jsem velmi rád, že se město Brno již popá-
té připojilo k Národnímu týdnu manželství, který přispívá k osvě-
tě a k zamyšlení, zda právě to naše manželství nepotřebuje více 
péče. Rád bych vás proto pozval na akce, které Národní týden 
manželství nabízí a popřál vám všem šťastné a pevné manželství.
S úctou 

Petr Hladík
1. náměstek primátorky města Brna

bí v manželství, jak být tou nej maminkou i manželkou nebo nej tatínkem i manželem, 
jak mít čas a energii na sebe a společnou intimitu?

Organizátor: Centrum naděje a pomoci

Když do manželství dítě nepřichází
Datum a čas: 9. 2. 2021 v čase 19:30–21:00 hod.
Místo konání: on-line | webinář zdarma, nutné přihlásit se předem na www.cenap.cz/NTM

Když žijeme s dětmi, je to často náročné. Ale mnohem náročnější situace nastává, pokud 
tolik vytoužené dítě v manželství chybí. Pojďme se společně zamyslet nad tím, co může-
me udělat na cestě za dítětem – důstojně a při tom úspěšně.

Organizátor: Centrum naděje a pomoci

Reklama na manželství – proč do toho jít a jak vydržet
Datum a čas: 10. 2. 2021 v 18:30 hod.
Místo konání: online | www.atmosferabrno.cz

Mnoho lidí preferuje vztah bez vstupu do manželství. Je manželství přínosné i v dnešní 
době? Jde o přežitek nebo naopak o nejlepší koření pro vztah? Ptát se budeme Petra 
Adame, koordinátora Národního týdne manželství.

Organizátor: Atmosféra Brno

Puberťáci v rodině
Datum a čas: 10. 2. 2021 v čase 19:30–21:00 hod.
Místo konání: on-line | webinář zdarma, nutné přihlásit se předem na www.cenap.cz/NTM

Konflikty s dospívajícími dětmi narušují celkovou atmosféru v manželství. Jak nebýt pro-
tivníci, ale přátele a mít tak možnost doprovázet dceru nebo syna ke zdravým vztahům 
a přijetí sexuality.

Organizátor: Centrum naděje a pomoci

Děti jako klenot aneb jaké výzvy a požehnání přináší děti 
do manželství
Datum a čas: 11. 2. 2021 v 19:00 hod.
Místo konání: Smetanova 20, 602 00 Brno

V křesle pro hosta usednou manželé, kteří mají tři vlastní děti a dvě v pěstounské péči, 
Jana se věnuje doma dětem a  mediaci rodin v  krizi, Petr má náročnou práci v  IT, žijí 
na statku v odlehlém cípu České republiky, kam se rozhodli odejít pomáhat. Jak se to 
všechno může vejít do života jedné rodiny si můžete poslechnout v  přímém přeno-
su 11. 2. v 19:00 hod. na facebooku nebo YouTube kanálu Baptisté Brno. K účasti na 
místě je nutné se vzhledem k epidemiologickým opatřením přihlásit. Bližší informace: 
www.baptistebrno.cz a facebook Baptisté Brno.

Organizátor:  Sbor Bratrské jednoty baptistů v Brně, www.baptistebrno.cz

Národní týden manželství 2021
Přehled akcí 

Život jako na houpačce? Lepší je být v rovnováze
Datum a čas: 8. 2. 2021 v čase 17:00–18:00 hod.
Místo konání: online | odkaz na sledování najdete v pondělí 8. 2. 2021 na našem webu 

www.sendvicovagenerace.cz

Každý člověk má v životě čtyři nejdůležitější oblasti, které by měl udržovat v rovnováze, 
chce-li být šťastný a spokojený. Pokud se chcete dozvědět víc, jak zůstat v  rovnováze 
a předejít vyhoření, připojte se ke sledování našeho workshopu. Stačí navštívit v pondělí 
8. 2. 2021 v 17:00 hod. naše webové stránky www.sendvicovagenerace.cz a kliknout na 
připravený odkaz. Těšíme se na vás.

Organizátor: Centrum pro rodinu a sociální péči (CRSP), Biskupská 7, 602 00 Brno, 
tel: 542 217 464, e-mail: info@crsp.cz, www.crsp.cz

Sezóny vztahu – jak pečovat o manželství před dětmi, 
s dětmi a po dětech
Datum a čas: 8. 2. 2021 v 18:30 hod.
Místo konání: online | www.atmosferabrno.cz

Během života se jako rodiče ocitáme v různých rolích vůči našim dětem a partnerovi. Jak 
zvládnout tyto role a ustát změny, které s dětmi přicházejí? Ptát se budeme Jana Dymáč-
ka, manžela, otce tří dcer a pastora.

Organizátor: Atmosféra Brno

Harmonické manželství i s malými dětmi
Datum a čas: 8. 2. 2021 v čase 19:30–21:00 hod.
Místo konání: on-line | webinář zdarma, nutné přihlásit se předem na www.cenap.cz/NTM

Když jsou v manželství malé děti, je to často dost náročné. Jak uchopit toto životní obdo-


