
    KONFERENCE PRO RODIČE - infolist 
                    BJB, Libušina 4, Cheb, sobota 9.4.2022, 2.ročník 

1. Odpuštění v rodině 
Karel Řežábek, pastor Křesťanského společenství Plzeň, lektor 
vztahových dovedností, vztahový a osobnostní kouč, s manželkou 
Dášou mají čtyři děti a pět vnoučat 
 

Úspěšné rodičovství není v první řadě o tom, co děláme s dětmi, ale o tom, co 
děláme sami se sebou. Proč? Protože děti se učí napodobováním a naše činy mluví 
hlasitěji než naše slova. Pokud chceme své děti naučit omlouvat se a odpouštět, 
musíme být v první řadě my těmi, kteří se omlouvají a odpouštějí. Protože nejvíc 
vychováváme, když si myslíme, že vůbec nevychováváme! Tím, co naše děti vidí, že 
žijeme, vytváříme vzorce, které od nás přebírají. 
 

2. Kdo koho poslouchá? 
Manželé Ing. Mgr. Jaroslav a Ing. Daniela Plevovi, rodiče, kteří 
vychovali čtyři děti a radují se z jedenácti vnoučat, Jaroslav je 
kazatelem sboru Bratrské jednoty baptistů v Litoměřicích 
 

Seminář se věnuje předškolnímu období do šesti let. Seminář vysvětluje pojem 
zdravé autority a forem jejího uplatňování v průběhu růstu a dospívání dítěte, dále 
význam hranic, jejich nastavení a posouvání. Jsou to věci podstatné i pro větší děti. 
 

3. Kam směřují praktické kroky rodinné politiky 
Mgr. Jan Gregor, právník a místopředseda Aliance pro rodinu, z.s. 
 

Rodina je základ společnosti. Přesto máme někdy pocit, že v naší společnosti 
dochází spíše k její demontáži než ochraně. Co čeká za pár let naše děti ve školách? 
Jakým výzvám budou rodiny v následujících letech čelit? Jaké jsou znaky genderové 
ideologie a kde se s ní naše děti mohou potkávat? Kdo bude mít hlavní slovo ve 
výchově dětí, rodiče nebo stát? Jak můžeme zodpovědně vychovávat naše děti 
v souladu s naším přesvědčením a svědomím? 
 

4. Strach a víra v rodině 
Manželé Ing. Marek a Mgr. Sabina Žitní, rodiče sedmi dětí, vedoucí 
Odboru pro manželství a rodinu BJB 
 

Strach a víra – dva protipóly, které zde byly, jsou a budou. Zdá se, že v současné 
době je strach kolem nás mnohem hmatatelnější. O to víc si musíme dávat pozor, 
čemu dáváme prostor v našich rodinách. To má zásadní vliv na formování našich 
dětí. Rozhodujeme se na základě víry nebo na základě strachu? Jak se to projevuje 
v našem každodenním rodinném životě a výchově dětí? Jaký model jednání se děti 
od nás učí? Jak se stavíme k denním tlakům, kariéře naší i dětí, nemocem, zajištění? 
 

5. Dej se do klidu aneb „Děti ve věku NÁCT = noční můra rodičů“ 
Manželé Ing. Mgr. Jaroslav a Ing. Daniela Plevovi 
 

Děti v pubertě už nejsou ani naši „obdivovatelé“ (předškoláci), ani „pozorovatelé“ 
(mladší školní věk), ale stali se z nich „kritici“. Přesto může být puberta krásné 
období – probereme nebezpečí módních trendů, řekneme si, v čem jako rodiče 
musíme změnit přístup, zmapujeme strategické oblasti a namodelujeme vhodné 
postupy. Seminář odpovídá na věčnou otázku rodičů ve vztahu k teenagerovi: 
výchova nebo partnerství? 
 

6. Výchova dětí s temperamenty (4barevný kód temperamentu) 

Karel Řežábek 
 

Jako rodiče zjišťujeme, že v něčem jsou naše děti stejné jako my, v něčem jsou jiné, 
ale rozumíme jim, a v něčem je vůbec nechápeme. Důvodů může být víc, ale jednou 
z hlavních příčin je rozdílnost našich temperamentů. A i když si mnohdy tuto 
rozdílnost uvědomujeme, postrádáme systém, který by nám ji umožnil pochopit, 
pojmenovat a ukázal nám, co z ní pro nás, jako vychovatele, vyplývá. Na semináři si 
představíme nástroj, který nám pomůže určit, jaký kód temperamentu máme my 
sami, odhadnout, jaká „barva“ převládá u našeho dítěte, a na co si dát pozor, 
abychom své děti „nepřebarvovali“ podle sebe. 

= Stále v Boží ruce = 
                   Úvodní slovo 

                   Jaroslav Pleva 

Inspirativní a motivující slovo, kterým nás 
Jaroslav povzbudí na naší nelehké 

rodičovské cestě       . 

 

 MOŽNOST ZAKOUPENÍ KNIH       

 Z KNIHKUPECTVÍ SAMUEL 
 
 

PROGRAM: 

9.45  začíná souběžný program pro děti  

10.00 -10.45   úvod, představení seminářů 

10.55 -12.40   semináře 1,2,3 současně 

12.45 -13.45   oběd 

13.45 -15.30   semináře 4,5,6 současně 

15.35 -16.00   infopanel, modlitby, zpětná 

vazba, závěr 

16.15   konec souběžného  progr. pro děti 

 

Účast na seminářích je možná pouze bez 
dětí (netýká se kojenců). 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 

Bratrské jednoty baptistů v ČR 
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