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Preferovaná barva podkladu je bílá. 
 

Preferovaná barva podkladu u jednobarevné 
pozitivní varianty je bílá. 

Tmavá podkladová plocha u jednobarevné 
negativní varianty je povolena od 80%  

ekvivalentu tiskové černi.

Světlá podkladová plocha je povolena do 
20% ekvivalentu tiskové černi. 

Světlá podkladová plocha u jednobarevné 
pozitivní varianty je povolena do 20%  

ekvivalentu tiskové černi.

Světlá podkladová plocha fotografie (max. 
20% ekvivalentu černé) – je povolena pouze 

u plnobarevné verze.

Varianta v odstínech šedé může být použita 
výhradně na bílém podkladu. 

Preferovaná barva podkladu u jednobarevné 
negativní varianty je bílá. 

Tmavá podkladová plocha fotografie (min. 
60% ekvivalentu černé) – je povolena  
pouze u negativní jednobarevné verze.

POVOLENÉ PODKLADOVÉ PLOchY

Vánoce v sobě nesou velmi silný příběh. Noc, 
putování, hledání, hvězda, cizí lidé a nakonec… 
všechno dobře dopadne. Příběh s dobrým kon-
cem. 

To bylo kdysi. My žijeme své příběhy. S dětmi, 
které nepoznají svoje rodiče, proderou se školní 
docházkou a pak putují, hledají, potkávají se s ci-
zími lidmi a nakonec: je noc, co dál?

Mohou mít tyto příběhy dobrý konec? Podíváme-li 
se do Izraele před dvěma tisíci lety, jak to vlastně 
s tím narozeným dítětem dopadlo, nebudeme 
mít dobrý pocit. Jedno je však jisté: stejně jako 
narozený chlapec, můžeme žít každý den dobrý 
příběh svého života. To je dobrá a nadějná zpráva 
do nového roku 2017. Vlastně nejlepší…

…přeje

Pavel Šmýd,
předseda Sdružení pěstounských rodin
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Úvodník

K nabídce akcí pro pěstouny

Milí čtenáři Průvodce náhradní rodinnou péčí,

malý devítiletý Toník napsal: „Milý Pane Ježíši, 
přeji ti trochu opožděně všechno nejlepší k na-
rozeninám. Píšu ti totiž 17. ledna. Doufám, že 
si měl hezký narozeniny a že si dostal taky tolik 
dárků, kolik si rozdal. Tobě už musí být 2015 let! 
Páni, to je doba!“

Ano, děti se těší na své narozeniny a rády je slaví 
v okruhu svých nejbližších, rodiny a často i ka-
marádů. Díky tomu jsou schopné pochopit, že 
jednou za rok slaví narozeniny Ježíš. Nebo spíše ti 

V tomto čísle časopisu Průvodce je pro Vás připra-
vena kompletní nabídka vzdělávacích a volnoča-
sových akcí pořádaných Sdružením pěstounských 
rodin v prvním pololetí roku 2017.

POKUD VÁS NĚKTERÝ Z NABÍZENÝCH PRO-
GRAMŮ ZAUJME, DOPORUČUJEME KONZULTO-
VAT VYBRANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM S VAŠÍM 
KLÍČOVÝM PRACOVNÍKEM A PŘIHLÁSIT SE CO 
MOŽNÁ NEJDŘÍVE. 

Mnohé z nabízených akcí bývají v krátké době 
obsazené. Přihlášky jsou dostupné na webových 
stránkách pestouni.cz v sekci Akce, rozdělené dle 
jednotlivých poboček. Pobytové akce jsou uvedeny 
v kalendáři Akce společné.

kolem něj, a to na celé planetě. To je i vyjádřením 
toho, jak je pro lidi na různých kontinentech světa 
tento svátek důležitý: rezonuje s jejich hladem 
a žízní v srdci po pokoji, míru, lásce, štěstí. To 
ostatně vyjadřuje i jméno, které dítě v betlémské 
stáji obdrželo: Ježíš. Jehošua či Ješua znamená 
Bůh je spása.

Bývá užitečné se tak trochu oprostit od zajetých 
idylických představ. Možná nám pomůže i pár 
řádků kdysi napsaných jedním františkánem 
z Prahy: „Představuji si betlémskou jeskyni. Je 
tam ticho, takový klid a pokoj, že ho ani ty zvířata 
svými zvuky neruší. (Není to, jako když se jdete 
projít po Praze a všude už dva měsíce před Vánoci 
hrají koledy. Všude je plno lidí, zvlášť v obcho-
dech.) Asi tam je zima. Myslím teď v tý jeskyni 
v Betlémě. Mám teď dva kamarády bezdomovce, 
kteří bydlí možná v podobné jeskyni na kraji Prahy 
(se psem). Vyprávěli mi, jak je to těžký v noci, 
když mrzne. Vaří si na ohni. Můžou si za to sami 
(do určité míry). Jeden náš brácha františkán je 
nechá přes Vánoce u nich v klášteře. Pán Bůh mu 
za to požehnej. Ale to jsem se zas dostal jinam.“ 

Tedy, nebyla to žádná idylka, i když ji v scenérii 
našich betlémů máme rádi. Je to poselství o oběti 
a daru. Na památku toho, že Bůh obdaroval svět 
svým synem, si předáváme dárky. Podstata života 
míří k oné dlouhodobější oběti: stávat se denno-
denně darem. Byla by škoda, kdybychom se jednou 
za rok rozněžnili, a pak po zbytek roku na pozor-
nou podobu vztahu nepamatovali. Svěřené děti 
jsou pro to mimořádně citlivé…

Tak hezké Vánoce! A hezké dny plné porozumění 
nejen o Vánocích

René Václav Strouhal

Zároveň bychom Vás rádi upozornili na skuteč-
nost, že je Vaše přihlášení závazné a lze jej zrušit 
pouze ve výjimečných případech. Pokud se přihlá-
síte na akci a následně se jí nezúčastníte, či svoje 
nahlášení krátce před začátkem konání zrušíte, 
blokujete nezřídka místa dalším zájemcům. 

Pokud Vás napadají témata vzdělávacích pro-
gramů, která se v naší nabídce nevyskytují, sdělte 
nám je prosím nejlépe prostřednictvím emailu 
na adresu vitkova@pestouni.cz.

Těším se na společná setkání na akcích roku 2017

Alena Vítková, 
koordinátor vzdělávání

Aktuálnì
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ADHD A JAK NA NĚJ
Důslednost ve výchově dětí s ADHD? 

Porozumění dítěti i sobě
Není těžké si všimnout, že děti s ADHD kolem 
sebe vytvářejí chaos. Méně si ale uvědomujeme, 
že tento chaos se netýká jen věcí, ale často i lidí 
a jejich reakcí. Mnohdy jsme svědky toho, že jindy 
zdatní vychovatelé při výchově dětí s ADHD ztrá-
cejí svou výchovnou jistotu, a není výjimkou, že se 
stanou terči „dobře míněných rad“ okolí, které se 
mnohdy domnívá, že by stačilo dítěti jen o trochu 
více přitáhnout pomyslné otěže a být důslednější 
a problémy v chování by vymizely. Ano, běžným 
doporučením pro výchovu dětí s ADHD často bývá 
důslednost. O co snadněji se taková důslednost 
radí, o to obtížněji se při výchově dítěte s ADHD 
dodržuje.

Zatímco běžné dítě je nutné napomenout čas od 
času, u dítěte s ADHD jsou období, kdy situace, 
v nichž se zdá nutné dítě napomenout, střídají 
jedna druhou. Zejména mladší děti s ADHD často 
stíhají dělat i několik nevhodných nebo nebez-
pečných věcí naráz. Není pak v lidských silách 
uhlídat, aby upozornění, pokyny a zákazy, které 
k dítěti směřují, došly svého naplnění. V reálu 
pak obvykle mnoho pokynů zůstane naprázdno 
„viset ve vzduchu“ a jen některé z těch vyřčených 
jsou zopakovány a je dohlédnuto na jejich splnění. 
Dospělý pokyny, na které je schopen dohlédnout 
(či kvůli jejichž nesplnění se na dítě rozzlobí), 
vybírá obvykle dle vnímané závažnosti (ale často 
i dle míry svého vyčerpání předchozí interakcí 
s dítětem), pro dítě výběr těchto pokynů už tak sro-
zumitelný není. Dostane-li pak dítě za nesplnění 
některého pokynu (nebo porušení zákazu) vyna-
dáno, často je překvapené nebo ukřivděně. Z jeho 
pohledu bylo těžko odhadnutelné, že zrovna ten-
tokrát je pokyn „myšlen vážně“, když předchozích 
pět (deset, dvacet…) bylo možné ignorovat. Je 
navíc dost možné, že si dítě pokynu opravdu ani 
nevšimlo nebo ho při jeho plnění zaujalo něco 
jiného a na pokyn zkrátka zapomnělo. Přesně to 

se totiž dětem s ADHD stává. Porucha pozornosti 
a impulzivita, které jsou kromě hyperaktivity dal-
šími charakteristickými projevy ADHD, jsou častou 
příčinou toho, proč dítě s ADHD neuposlechne. 
Mnohdy si nevšimne. Jindy si sice všimne, ale 
jeho vnitřní pnutí (někam vlézt, něco udělat...), je 
silnější a rychlejší než pokyn dospělého. Když se 
pak dospělý zlobí, dítě se cítí ukřivděně, protože 
ono ví, že neslyšelo/zapomnělo/nechtělo. Není to 
tak, že by děti s ADHD neuměly zlobit naschvál, je 
ale mnohem obtížnější poznat, kdy tomu tak ale 
je skutečně, a kdy to jen tak může na dospělého 
působit. Děti s ADHD navíc bývají (alespoň podle 
mé zkušenosti) na pocit křivdy velmi citlivé, což se 
pak odráží na jejich celkovém postoji k dospělým 
a k okolí.

Co tedy s tou nedůsledností dìlat?
Není nutné být perfektní a stoprocentně důsledný. 
Mnohem podstatnější je vzbuzovat v dítěti dojem 
naší důslednosti, tedy učit ho, že je pro něj vý-
hodnější pokyny a zákazy vnímat a poslechnout, 
neb je stejně vždy (nebo téměř vždy) dohlédnuto 
na jejich splnění. Aby toho bylo možné docílit, je 
často nutné nejprve snížit celkové množství po-
kynů. Někdy (zvláště zdá-li se, že dítě neposlouchá 
vůbec) může být smysluplné zaměřit se jen třeba 
na jednu dvě oblasti, v nichž se začne poslušnost 
„trénovat“. Začít je vhodné od spíše od oblastí, 
v nichž si je dospělý „pevný v kramflecích“, kde si 
je nejvíce jistý, že zvládne dohlédnout na splnění 
pokynu. Měl by při tom vycházet ze znalosti sebe 
a své aktuální situace (znát míru své aktuální 
energie/vyčerpání, uvědomovat si případný časový 
pres apod.) a znalosti dítěte (obvykle víte, kde jsou 
„třecí plochy“ či které situace dokáže dítě vyhrotit 
až do bezvýchodné situace). 

Oblasti, které nebudou vybrány mezi ony „tré-
ninkové“, je lepší na čas ponechat bez pokynů. 

Pokud považujete za nezbytné se k chování dítěte 
v těchto oblastech i tak vyjádřit, sdělte dítěti jen 
své pocity a postoje („to se mi nelíbí/to mi vadí/to 
je mi nepříjemné“), ale pokyn vynechte.

Vyberte tedy ty oblasti, v nichž si jste jistí, a za-
čněte s důsledností tam. Budete-li důslední ve 
dvou oblastech ze dvou, budete důslední stopro-
centně (oproti dojmu nedůslednosti při úspěšnosti 
ve dvou oblastech z padesáti). Až dítě pochopí, že si 
na tom, co řeknete, vždy trváte (což se stane právě 
díky navození dojmu důslednosti), a až nabudete 
zpět svou výchovnou jistotu, můžete tyto oblasti 
znovu rozšiřovat.

Snažte se dítěti nikdy nedávat pokyn na dálku 
(alespoň takto v začátcích „tréninku“ ne). Dojděte 
k němu, dotkněte se ho, navažte s ním oční kon-
takt a pak mu jasně řekněte, co po něm chcete. Vy-
hnete se tím nedorozuměním vznikajícím tím, že 
dítě pokynu nevěnovalo dostatečnou pozornost. 

Již svůj první pokyn myslete vážně. Nečekejte až 
na druhou, třetí nebo čtvrtou výzvu (v mnoha 
případech, zejména u „přepnutí“ z jedné činnosti 
do druhé, ale bývá smysluplné, dítě pár minut před 
pokynem upozornit, že po něm za chvíli budete 
chtít ukončení činnosti a přesun k činnosti jiné). 
Pokud je splnění pokynu delší a vyžaduje delší 
soustředění, neodcházejte od dítěte, ale vracejte ho 
k činnosti vždy, když mu pozornost „uletí“ jinam 
(někdy bude nutné pokyn rozdělit do mnoha 
drobných pokynů, kterými budete dítě k činnosti 
navracet – například u oblékání bude možná na 
počátku nutné vracet pozornost dítěte zpět s ka-
ždým dalším kusem oblečení). Budete-li dítěti 
říkat pokyny v kontaktu s ním, snadno rozlišíte, 
kdy pokyn neplní, protože se „někde zapomnělo“, 
a kdy ho neplní, protože vzdoruje. Vzdor mívá ten-
denci v čase spíše růst než-li se zmenšovat, proto 
je vhodnější „jít vzdoru naproti“ (pojmenovat ho, 
nabídnout dítěti možnost, jak ho může vyjádřit, 
a jde-li to, vyjádřit empatii – např. „Vidím, že se 
ti to nechce dělat. Klidně mi můžeš říct, že tě to 
štve. Já to chápu, že tě to nebaví.“), než marně 
doufat, že sám vymizí (obvykle to spíše v obou 
stranách bublá a nakonec vztek vyvře mnohem 
ničivější silou). 

Dítě potřebuje cítit a zažívat, že na něm dospělým 
záleží, že ho mají rádi, i když se na něj třeba zrovna 
kvůli něčemu zlobí. Zároveň ale potřebuje cítit, že 
dospělý je pevný, že dovede dítě vyslechnout, ale 
že ho dovede i někam vést a směřovat, že „ví, co 
dělá“ a že se tak o něj dítě může opřít. 

Tak jako jde menší dítě do vzdoru (a děti s ADHD 
dovedou být v tomto často mistry), pouští se starší 
dítě do argumentace. Některé děti s ADHD dove-
dou být v argumentování natolik zdatné, že po pár 
minutách diskuze si dospělý přestává být jistý, jak 
má v diskuzi obhájit třeba i požadavek na pravidel-
nou školní docházku nebo neskákání pod auta. 

Ve chvílích vzdoru ale dítě nepotřebuje od dospě-
lého slyšet lepší argumenty. Není v té chvíli nasta-
vené na to je slyšet a přijmout (v afektu jsme na 
to koneckonců i my dospělí nastavení málokdy). 
Potřebuje spíše pomoci zvládnout frustraci, kterou 
v něm pokyn nebo zákaz vyvolal. Taková situace 
je tedy obvykle více o emocích než o rozumu 
a s emocemi je proto potřeba pracovat. Dítě by 
v takovou chvíli mělo pocítit, že přestože si dospělý 
na pokynu či zákazu trvá, rozumí jeho rozhořčení 
či dalším negativním emocím, které v něm pokyn 
či zákaz vyvolal. Často stačí, když dospělý řekne 
„chci, abys ne/udělal to a to, ale chápu, že tě to 
teď štve (že tě štvu/že ti to připadá zbytečné/že 
bys radši dělal něco jiného/že máš takový vztek, že 
si teď třeba i myslíš, že máš ty nejhorší pěstouny 
na světě…)“ a nechá emoce dítěte proběhnout. 

Dokud je dítě v afektu, nemá smysl další vysvětlo-
vání. Vysvětlováním či argumentací dospělý spíše 
v dítěti vzbuzuje falešnou naději, že by bylo možné 
rozhodnutí dospělého zlomit. Pokud se i po zklid-
nění afektu zdá, že je nutné dítěti něco dovysvětlit, 
tak pak teprve je na vysvětlování čas (ideálně však 
až s nějakým časovým odstupem v okamžiku, kdy 
je situace dořešena a emoce zklidněné). 

Ne vždy jsou rozhodnutí dospělých správná 
a spravedlivá. Ale dospělí by za ně také měli nést 
odpovědnost a samostatně (tedy aniž by byli dětmi 
zatlačeni do kouta) i umět posoudit, kdy je na 
místě rozhodnutí zrevidovat.

Pokud dovolíme dítěti mít na nás vztek a pokud 
jeho vztek uneseme, případně pokud si umíme 
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vlastní chyby přiznat či pokud se umíme dítěti 
za nesprávné rozhodnutí omluvit, děláme pro něj 
víc, než necháme-li se opakovaně jeho vztekem 
či argumentací znejišťovat a couváme-li ze svých 
rozhodnutí náhodně a pod vlivem vyhrocených 
emocí. Spojením pevnosti nastavovaných hranic 
a porozumění pro emoce, které s sebou jejich do-
držování nese, nepěstujeme v dítěti jen poslušnost, 
ale (a to snad především) i důvěru, že se má o koho 
opřít. Právě pocit, že mohu dospělým vládnout, 
že je vždy ubrečím, ukřičím nebo uargumentuji, 
může vést k mylnému dojmu, že je dospělý slabší 
než dítě, což může být pro mnoho dětí s ADHD 
z dlouhodobější perspektivy znejišťující, zúzkost-

ňující a zneklidňující (neb o koho se může dítě 
opřít, když cítí, že jsou všichni slabší než ono?). 
Naopak dovede-li dospělý přijmout dítě i s chy-
bami a všemi jeho negativními emocemi, a umí-li 
si pevně, ale s porozuměním, držet ve výchově hra-
nice, stává se pro dítě oporou a průvodcem na jeho 
životní cestě, která je v případě dětí s ADHD často 
rozbouřených emocí plná. Konfliktní situace 
tak slouží jako pomyslný prostor pro výchovu 
do budoucna, pro učení dítěte způsobům, jak 
zacházet s frustrací, negativními emocemi a jejich 
vyjadřováním. 

Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.

EEG biofeedback –  
metoda pro trénink vašeho mozku

Potíže se soustředěním, zhoršená paměť, po-
malé pracovní tempo, nadměrný stres, neklid, 
problémy se spánkem a další obtíže spojené 
s neharmonickým fungováním mozku trápí 
v současné době mnoho dětí i dospělých. 
Efektivním řešením se v posledních letech jeví 
specifická psychologická metoda s názvem EEG 
biofeedback.

EEG Biofeedback je terapeutická metoda vy-
užívající princip biologické zpětné vazby (tj. 
biofeedbacku), která poskytuje trénované osobě 
přesnou a aktuální informaci o průběhu vlastních 
mozkových vln. Dochází tak k sebe-učení mozku, 
při kterém se trénovaný snaží harmonizovat svou 
mozkovou činnost. Mozkové vlny totiž nemáme 
běžně pod vědomou kontrolou. Pokud ale má 
člověk možnost sledovat jejich aktuální průběh 
před sebou na monitoru, je schopen činnost svého 
mozku ovlivňovat a měnit, nejdříve krátkodobě 
a následně i s dlouhodobým trváním. Výsledkem 
takového tréninku je zlepšování mozkových 
funkcí. Pokud je trénovaná levá hemisféra, zlepšují 
se kognitivní schopnosti, tedy soustředění, paměť, 
rychlost učení a rozhodování. Pokud je mozek 

trénován na pravé hemisféře dochází k celko-
vému zklidnění, emoční vyrovnanosti a podpoře 
sebevědomí.

Trénink mozku pomocí EEG biofeedbacku prová-
dějí odborná pracoviště s vyškolenými terapeuty. 
Klientovi jsou na hlavu připevněny elektrody 
snímající mozkovou aktivitu z kůry mozku. Speci-
ální program tuto aktivitu převádí do jednoduché 
počítačové hry, kterou se trénovaný snaží vlastní 
mozkovou aktivitou ovlivnit dle instrukcí tera-

peuta. Díky činnosti mozku je tak schopen napří-
klad rozjet auto, rozkvést květinu, létat vesmírnou 
raketou nebo otočit kostkou.

Celý trénink se obvykle odehrává v příjemném 
prostředí terapeutické pracovny, ve kterém je klient 
usazen do pohodlného křesla, nohy má podložené 
a je přikrytý dekou. Na některých pracovištích 
dostává také plyšového medvěda na klín, který 
příjemně vrní, pokud klient správně pracuje. 
Na monitoru před klientem je promítnuta hra, kte-
rou klient hraje a získává v ní body při optimálním 
fungování mozku. Vše se odehrává v přítomnosti 
terapeuta, který klienta motivuje, podporuje a po-
skytuje průběžné informace o výsledcích tréninku. 
Výhodou bývá, je-li terapeut biofeedbacku zároveň 
psychologem. Péče o klienta pak je díky psycholo-
gickému zázemí více komplexní a odborná.

Jako v každém tréninku je i zde nutná pravidelnost 
pro dosažení viditelných výsledků. Klient obvykle 
intenzivně trénuje svůj mozek na sezení dlouhém 
45–60 minut. Počet sezení potřebných k navození 
optimálního fungování mozku je individuální. Vše 
se odvíjí od potřeb trénovaného klienta a závaž-
nosti jeho problémů. Lze zvolit krátký kondiční 
trénink (15–20 sezení), střednědobý (30–40 sezení) 
až dlouhodobý trénink (nad 60 sezení). Ideální 
frekvence tréninků je dvakrát až třikrát týdně.

Trénink mozku pomocí EEG biofeedbacku má 
několik výhod. Jedná se o bezbolestnou, neinva-
zivní metodu, která nemá žádné vedlejší účinky. 

Lze ji kombinovat s farmakologickou léčbou. 
Mnohdy také v důsledku zlepšení mozkových 
funkcí dochází ke snižování dávek medikace či 
úplnému vysazení. Navozené změny jsou navíc 
trvalé, výzkumy dokládají trvání navozených 
neurologických změn minimálně po dobu 15 let. 
Metoda je vhodná vzhledem ke své bezpečnosti 
pro děti i dospělé. U dětí se často dostavují změny 
rychleji, jelikož dětská nervová soustava je flexi-
bilnější a rychleji se učí.

Metoda pomáhá každému, kdo chce zlepšit své 
mozkové funkce. Nejlépe se zatím osvědčuje 
u dětí s poruchami pozornosti (ADHD a ADD) 
a poruchami učení (dyslexie, dysgrafie apod.). Je 
však také účinná při řešení logopedických obtíží, 
spánkových poruch, poruch autistického spek-
tra, depresivních a úzkostných stavů, syndromu 
vyhoření a dalších.

Pokud Vás metoda oslovila, neváhejte se obrátit 
na nejbližší pracoviště EEG biofeedbacku ve svém 
okolí. Většinou je možné si metodu nezávazně 
vyzkoušet a rozhodnout se, zda vyhovuje právě 
Vašim potřebám a očekávání. Není třeba mít obavy 
z neznámého – metoda je bezpečná, zábavná 
a velmi oblíbená.

Mgr. Zuzana Zdražilová,
psycholožka, terapeutka EEG biofeedbacku

tel. 739 814 000
zuzana.zdrazilova@mindtherapy.cz

Více informací na http://mindtherapy.cz/

Co se nám osvědčilo 
V pěstounské péči máme již devět let tři děti. 
Z toho dvě děti trpí poruchou chování a pozor-
nosti (ADHD). 

Začátky byly hodně těžké. Vůbec jsme s manže-
lem nechápali chování dětí, jejich myšlenkové 
pochody, neustálé změny nálad, přehnané reakce 
na – pro nás běžné – situace, a ten neklid. Neustálé 
poskakování, věšení se na kde co, běhání, křik 
spojený často s agresí. 

Domnívali jsme se, že je to reakce na nové prostředí 
a vzpomínky na minulost. Nechávali jsme tomu 
čas a obrnili se trpělivostí. Zavedli jsme režim dne, 
nastavili pevná, pro děti srozumitelná pravidla. 
Situace se částečně zlepšila. U prostředního z dětí 
se ale naopak stav zhoršil, až vyhrotil. Dítě bylo 
po ztrátě vědomí hospitalizováno na neurologii, 
kde byla stanovena diagnóza ADHD. Prozatím 
jsme se snažili vyhnout se medikaci a hledali 
jsme všechny dostupné informace o ADHD a pří-
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padných alternativních léčbách a postupech, 
kde nás zaujala podpůrná léčba BIOFEEDBACK 
(trénování mozku). 

Dítě absolvovalo šedesát hodin léčby s pozitivním 
výsledkem. Chlapec se celkově zklidnil a ustalo 
svalové napětí. Naučil se sám se sebou pracovat 
a mírnit projevy svých emocí.

Co se nám nejvíce osvědčilo u našich dětí? V první 
řadě pevný režim dne s jasnými pravidly. Dále 

omezení sladkých pokrmů a nápojů (rychlé cukry) 
a eliminace umělých potravinářských barviv (do 
obchodu chodím zásadně s lupou). 

Nyní děti dorostly do období puberty a bylo nutné 
zavést medikaci. Přesto si myslíme, že podpůrná 
léčba a úprava jídelníčku mají svůj význam. Děti se 
nám jeví být díky tomu klidnější a zvladatelnější. 

pěstouni H. 

Naše dítě s ADHD
Že je naše dítě aktivnější a málo spavé si všimneme 
velice brzy. U ničeho dlouho nevydrží, má spoustu 
zájmů... celkově žije tak nějak hekticky… a ty vý-
kyvy nálad! Malý diktátor. Jakmile si ujasníme, že 
potřebujeme pomoc, vynoří se nezbytná otázka: 
od koho? Okamžitě se nám začnou vybavovat 
příběhy našich známých (a jejich známých): jak si 
nevěděli rady psychologové v PPP, nepomohl asi-
stent ve škole... a po lécích z psychiatrie bylo dítě 
neskutečně otupělé. Tak se prostě rozhodneme, že 
něčemu takovému naše dítě nevystavíme… a dál 
trpíme my i děti.

Románkova maminka brala drogy, pila alkohol, 
kouřila... Už v porodnici věděl, co všechno je 
špatně, od teploty koupele po vedení nemocnice 
a dal to hlasitým křikem najevo.

Byl šikovný a zdravý, ale dráždivý. Spal krátce, rád 
se choval, brzy lezl… od osmnácti měsíců udržel 
rovnováhu na skatebordu. Oblečení mu vadilo... 
no, vadilo mu tolik věcí, že vlastně ani sám nevěděl 
co všechno ještě. S nástupem do školy bylo nutné 
situaci řešit. Rádi se s vámi podělíme o to, co nás 
mile překvapilo na dětské psychiatrii.

První vyšetření trvalo asi hodinu a půl, každé další 
čtyřicet minut. Na všechno bylo dost času. Romča 
se trošku bál, trošku poskakoval. Paní doktorka 
se vyptala na anamnézu, současné potíže, jak se 
projevuje v konkrétních situacích, co pomáhá, 
co vůbec ne... Už jenom cílené otázky nám celou 
situaci osvětlily z jiného úhlu. Pak se paní doktorka 

ptala, v čem potřebujeme nejvíc pomoct - ve škole, 
doma, v konkrétní situaci... Vysvětlila, že se určitě 
nepovede obsáhnout všechno hned. Také, a to 
jsme vděčni, nám vysvětlila, že i když je indiko-
vána léčba, jaký máme očekávat přínos, jaké jsou 
vedlejší účinky, jak rychle nastoupí plný účinek 
léku, a pokud nám to z nějakého důvodu nebude 
vyhovovat, nebo se rozhodneme léky přestat dávat, 
tak je můžeme pod jejím dohledem vysadit. 

Bylo nám příjemné, že někdo bere situaci našeho 
dítěte vážně, vysvětlí nám, jak se daná porucha 
v mozku projevuje. Třeba to, že není nepozorný, 
naopak, je pozorný až příliš, pouze nedokáže 
vjemy roztřídit a odfiltrova, že naše znalost dítěte 
má význam, a pokud se po zkušebním období roz-
hodneme, že léky nevyhovují, tak je i cesta zpátky.

Jako si jdeme s angínou pro antibiotika, pokud 
máme poruchu zraku pro brýle, tak jsme začali 
podávat Románkovi Stratteru. Hlídali jsme ved-
lejší účinky. Ano, byl unavený, ale pozvolna se 
naučil odpočívat. Bolívalo ho bříško a hlava, ale 
jak se hladina léku ustálila a tělíčko se s ní naučilo 
hospodařit, mizely projevy vedlejších účinků. Ro-
mánek ve škole zvládá, svoje věci má v pořádku, 
dokonce ani nemá oslí rohy na sešitech, málo 
zapomíná, je kamarádský...

Samozřejmě hodně sportuje. Čtyřikrát týdně chodí 
do sportovních kroužků, každou sobotu si pro-
najímáme místní tělocvičnu, abychom se trošku 
rozhýbali a hlavně, abychom podpořili týmového 

ducha rodiny a dětem budovali sebevědomí i na 
jiných základech, než je školní úspěšnost.

Léky Romča bere třetím rokem. Ještě stále je vý-
bušnější. Někdy dokáže poctivě vyřvat veškerou 
nastřádanou frustraci, ale netrvá to nijak dlouho. 
Je to takový tlakový ventil. Vypustí páru a je 
v pohodě. Neškrábe se, nekoktá, nesebepoškozuje 
se což někdy lidé, kteří neumějí „vypustit páru“ 
dělají. Také trpělivost není jeho dominantní rys.

Už několikrát se nám stalo, že se paní doktorka 
Romčou skutečně kochala. Užívala si toho, že 
farmakologická léčba skutečně a zásadně pomohla 

změnit život. Není to o tom, že by bylo úplně 
vyhráno, ale Romča dobře zvládá sám sebe, nemá 
problém v kolektivu, vydrží u her, kreslení i u po-
hádky. Dokáže mít rád, mazlit se... a dost dobře 
chápe sociální vztahy. Prostě už není ta neřízená 
střela, kterou vám všichni radili káznit než vám 
přeroste přes hlavu. Takže za nás: úspěšná léčba má 
zásluhu na klidnějším rodinném životě, na tom, 
že Romča lépe rozumí světu okolo sebe a hlavně 
má výrazně víc pozitivních interakcí. 

Mějte se moc pěkně

Jarmila a Jiří Zachrlovi 

Františkovy problémy
Františka jsme si přivezli v jeho čtyřech letech. 
Pořád mluvil. Asi měl strach, že s tichem se přeruší 
jeho přímý kontakt s dospělými. Občas byl jako 
neřízená střela. Všechno jsme přičítali frustraci 
z pobytu v dětském domově. Také jsme věděli, že 
jeho biologická matka je psychiatrický pacient. 

Skutečné problémy nastaly až ve škole. Byl úplně 
dezorientovaný. První měsíc nedokázal najít 
třídu, nepamatoval si, co má dělat. Ani jednou si 
v první třídě nevzpomněl, že si má ráno vzít školní 
tašku. Přípravy do školy byly velmi náročné a na-
máhavé pro obě strany. Byla jsem jako náhradní 
matka a současně učitelka ve stejné škole úplně 
vyčerpaná. 

Skončili jsme u psychologa i psychiatra a diagnóza 
ADHD byla evidentní jako z učebnice psychologie. 
Chlapec dostal medikaci – lék Strattera. Bral ho 
od druhé až do konce sedmé třídy. Stěžoval si 
na nechutenství a občasné nevolnosti. Ale zdál 
se nám po tomto léku o něco klidnější a vyrov-
nanější. Předtím měl neustále pocity křivdy 
a nepochopení. Často se dostával do konfliktu se 
spolužáky a kamarády. Příznivý vliv měl tento lék 
na Františkovy tiky, které se objevovaly ve druhém 

pololetí školního roku – např. hýbání nosem, tzv. 
králíček. Jinak se nám, náhradním rodičům i uči-
telům ve škole, nezdál příliš výrazný rozdíl mezi 
tím, zda chlapec léky bere, či ne. 

V sedmé třídě lékař usoudil, že je František 
na prahu puberty málo vyvinutý a že jeho hor-
monální zpoždění může ovlivňovat právě lék Stra-
ttera. Proto jsme léky i na opakovanou chlapcovu 
žádost před prázdninami vysadili. Nástup puberty 
byl velmi rychlý a bouřlivý. Objevily se konflikty 
ve škole se spolužáky i učiteli. Po Vánocích jsme 
skončili opět u lékaře s výraznými psychickými 
problémy. Na řadu přišla znovu medikace – ten-
tokrát antidepresiva Adjuvin. 

Pořád bojujeme. Teď je František v prvním ročníku 
gymnázia. Nejsme si úplně jisti, zda v našem pří-
padě medikace funguje dobře, nikdo nedokázal 
od sebe odlišit projevy psychické deprivace, 
případně zděděné matčiny psychické problémy, 
ADHD, projevy puberty, chlapcovy charakterové 
rysy. Uvažujeme, zda by výrazněji nepomohla 
metoda biofeedback…

P. P.
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Talenty Hledáme Vás ...

Po změně zákona získáváme údaje o dětech, 
které hledají pěstouny od jednotlivých krajských 
úřadů. Dětí je obvykle více, než můžeme uveřej-
nit v Průvodci, proto některé „inzeráty“ najdete 
pouze na webu www.pestouni.cz. Ostatní zůstává 
nezměněno: zájemci, zařazení do evidence žada-
telů stát se osvojiteli či pěstouny, mohou nadále 
kontaktovat PhDr. Alenu Michalovou, michalova@
pestouni.cz, tel.: 731 507 401. 

Těšíme se na spolupráci a nepřestáváme věřit, že 
společně najdeme každému dítěti milující a pe-
čující rodinu.

Mariánek, nar. 6/2014, je krásný blon-
ďatý chlapeček, podle zpráv z ústavního 
zařízení, kde žije, se jedná o drobné, 

veselé dítě, které vyhledává společnost a rádo se 
mazlí. Umí se prosadit ve skupině dětí. Vyvíjí se 
v mezích širší normy, je sledován v alergologické 
poradně. V zařízení ho navštěvují rodiče, ale jeho 
další osud je nejasný. Rádi bychom mu našli zá-
zemí v pěstounské rodině.

Davídek, nar. 1/2016, byl přijat do za-
řízení na žádost matky, která má v péči 
Davidova bratříčka a o druhé dítě se 

již nemůže postarat. Chlapeček je menšinového 
etnika, usměvavý, vyvíjí se rovnoměrně v mezích 
normy. Povahově se jedná o zvýšeně senzitivního 
chlapečka, se kterým je třeba provádět rehabili-
tační cvičení pro lehký centrální hypertonický 
syndrom. V současné době hledáme pro Davídka 

pěstouny, ale výhledově pravděpodobně bude 
moci být i osvojen.

Bráškové většinového etnika Jirka, 
nar. 2/2012, a Matyáš, nar. 9/2013, 
přišli do zařízení jako „nedomaz-

lené“ děti, které při dobré péči dohánějí vývojová 
zpoždění. Jiřík si hraje raději sám, případně s do-
spělou osobou, občas je vzdorovitý. V ústavu je 
navázán na zdravotní sestru, reaguje na ni dobře, 
díky ní zvládá afektivní projevy. Poté, co si v zaří-
zení zvykl, dokáže být přátelský a když má dobrou 
náladu, kamarádí se s vrstevníky i personálem. 
Rád si hraje a vesele dovádí na zahradě. Také 
jeho bratr Matyášek dělá pokroky, zatím je ještě 
opožděný v řeči. Má rád objetí, pohlazení, rád si 
hraje s dětmi. Pro tyto chlapečky hledáme místo 
v pěstounské rodině.

Tmavý chlapeček Roman, nar. 6/2015, 
se narodil hodně předčasně, ale v sou-
časné době je jeho psychomotorický vý-

voj hodnocen v mezích širší normy. Je to povahově 
senzitivní, příjemně sociabilní chlapeček, který 
vyžaduje šetrné zacházení, rehabilitaci a celkově 
zvýšenou péči. Románek může být osvojen nebo 
přijat do pěstounské péče.

Laura, nar. 5/2016, je holčička men-
šinového etnika, o kterou se pečlivě 
stará pěstounka na přechodnou dobu. 

Laurinka může přejít do „dlouhodobé“ pěstounské 
péče s výhledem na osvojení.

Tomášek, nar. 8/2016, je tmavé, pěkné 
miminko, které přišlo na svět předčasně 
a s rizikovou rodinnou anamnézou. 

Jeho zdravotní stav vyžaduje rehabilitaci a sledo-
vání ve více odborných pracovištích. Tomášek 
má starší sourozence, kteří ze zařízení chodí  
na návštěvy k rodičům. Je možné, že Tomáška 
budou chtít rodiče také vídat, hledáme proto pěs-
touny žijící poblíž Neratovic nebo v Praze.

Hledáme Vás, mámo, táto

Upozornění!!! 
Jména dětí mohou být změněna.

SPR nabízí možnost osobních konzultací, 
příp. dalších psychologických služeb 
v Praze (Ostrovského 253/3, Praha 5 –
Ženské domovy), a to výhradně na základě
telefonické domluvy s Dr. Michalovou.

Úspěšný sportovec Pavel 
U pěstounky paní Malíkové vyrůstá Pavel Ma-
chálek. Věnuje se sportu, který se k nám dostal 
ze Spojených států, cheerleadingu. Dál už vám 
úspěchy svého týmu popíše sám.

„Náš tým se jmenuje Glitter Stars a je nejúspěšněj-
ším týmem v ČR. Jsme několikanásobnými mistry 
ČR a druhým vicemistrem Evropy. Minulou sezonu 
jsme ze zúčastnili otevřeného mistrovství Evropy 
v německém Bottropu a byli jsme čtvrtí. Prvních 
pět týmů postoupilo na mistrovství světa do Ame-
riky na Floridu. Kam nakonec nejedeme kvůli krizi 
v týmu, ale řekli jsme si že to vyzkoušíme příští 

sezonu. Soutěžíme téměř po celé České republice 
i, jak jsem říkal, v zahraničí, třeba v Lublani, 
Paříži, Berlíně, Bottrop, Vídni… Jestli se chcete 
podívat, najděte si naše vystoupení na internetu: 
https://www.youtube.com/watch?v=3PSJva_ySUA 
http://zskomslavkov.cz/pages/glitter_stars.htm, 
http://www.glitterstars.cz/.“

Pavel Machálek

Pavel Machálek při nácviku s partnerkou
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O Milánka, nar. 3/2013, chlapečka vět-
šinového etnika, se jeho rodiče neumí 
postarat, je nyní v péči přechodných 

pěstounů. Podle fotografií je to krásný chlapeček, 
který v klidném a kultivovaném prostředí nebý-
vale dobře prospívá a všestranně se rychle vyvíjí. 
Je bystrý, učenlivý a komunikativní. Pěstouni by 
si pro Milánka přáli stabilní prostředí pěstounské 
rodiny, která by „dále rozvíjela nastartovaný způ-
sob převýchovy“, a jsou přesvědčeni, že chlapeček 
by pěstounům přinesl hodně radosti.

David, nar. 4/2006, světlovlasý a mod-
rooký kluk s brýlemi, má za sebou časté 
střídání výchovných prostředí, na které 

se musil vždy znovu zvykat. Chodí do základní 
školy a využívá pomoci asistenta. Jeho chování 
je velmi problematické, je-li však v kontaktu 
s dospělou osobou o samotě a je-li mu věnována 
pozornost, je milý a přátelský. Sám si přeje zůstat 
v ústavu a jezdit na návštěvy k rodičům a prarodi-
čům, spíše by mu ale prospělo rodinné prostředí 
a péče citlivých a poučených pěstounů (s terapeu-
tickými dovednostmi).

Tadeášek, nar. 4/2015, je modrooký 
chlapeček, který podle posledního 
psychologického vyšetření z léta t.r. po-

kročil v psychomotorickém vývoji, jeho aktuální 
vývoj je hodnocen v pásmu průměru ve složce 
motorické a podprůměru ve složce rozumové. 
Rád se mazlí, chová, jeví zájem o okolní svět. Pro 
Tadeáška hledáme pěstouny.

Jiřík, nar. 12/2015, je v ústavní péči 
pro podezření z nešetrného zacházení; 
je možné, že se vrátí do své biologické 

rodiny, pravděpodobnější je však pěstounská 
péče a asistovaný kontakt s rodiči. Jirka je zdravé, 
klidné, spokojené a dobře prospívající dítě, které 
se vyvíjí přiměřeně věku.

Michálek, nar. 8/2015, je chlapeček 
vhodný do pěstounské péče, v bu-
doucnu by zřejmě mohl být i osvojen. 

Míša se narodil s vrozenou srdeční vadou a přestál 
operaci, jeho stav je nyní uspokojivý. Je to hezký 
chlapeček většinového etnika, milý a klidný. Je rád 
v kontaktu s pečující osobou, vděčný za zájem. Rád 

se chová a hezky komunikuje. Je sledován na kar-
diologii a neurologii. Vyžaduje pečlivé ošetřování 
a jemné zacházejí respektující možnosti dítěte, 
pravidelné podávání léků a přesné dodržování 
termínu docházky do odborných ambulancí.

Melánie, nar. 12/2014, Vanesa, nar. 
5/2011, a jejich polorodé sestřičky 
Natálie, nar. 1/2007, a Andrea, nar. 

3/2008, žijí společně v ústavním zařízení, jejich 
sourozenecké vazby nejsou však příliš intenzívní, 
mohly by proto být přijaty pěstounskými rodinami 
po dvou (zvlášť mladší holčičky Melánie a Vanesa 
a starší Natálie a Andrea). Bylo by ovšem žádoucí, 
aby byl zajištěn jejich vzájemný kontakt. Mladší 
holčičky jsou hezké blondýnky, Melánie je veselá, 
usměvavá a hravá, většinou klidná, umí se sama 
hezky zabavit. Její psychomotorický vývoj je ne-
vyrovnaný, je tam patrné opoždění, způsobené 
zřejmě původním nepodnětným prostředím, ale 
při dobré péči dělá pokroky. Vaneska je hodná, 
nekonfliktní dívenka, která v rodině byla upřed-
nostňována před sestřičkami, takže mezi sestrami 
„bojuje“ o vedoucí pozici, autoritu však respektuje 
bez potíží. Ráda si hraje na princezny (sama je 
„princezna“), maluje princezny, prohlíží si ráda 
knihy. Chodí do sportovního kroužku a na logo-
pedii. Její vývoj je v mezích normy.
Andrea je poslušná, přizpůsobivá dívenka, opti-
mistický laděná, stále se na něco těší. Mezi dětmi 
umí být hlučná a „rozkazovačná“. Trápí se, když 
marně očekává slíbenou návštěvu matky. Její in-
telekt je hodnocen v pásmu podprůměru, školu 
zvládá s pomocí.
Také Natálka je poslušná a klidná holčička, po-
máhá mladším a respektuje autoritu. Je ráda mezi 
dětmi, do všeho se pouští s nadšením. Nejraději 
kreslí, tancuje, sleduje pohádky v televizi, ráda 
si hraje s panenkami, uklízí a chodí do školy. 
Navštěvuje sportovní kroužek a „umělecké dílny“. 
Pravidelně dochází na logopedii. 

Sebastian, nar. 2/2011, je hezký chlape-
ček nenápadného zevnějšku, kterému 
se v rodině nedařilo dobře, maminka 

ho však pravidelně navštěvuje; pěstouni, kteří 
by Sebastiánka přijali, by měli být z Plzně nebo 
Středočeského kraje, aby žádoucí kontakt s matkou 

byl zachován. Sebastian se vyvíjí v mezích normy, 
v zařízení se zklidnil, začíná si hrát s vrstevníky.

Veronika, nar. 1/2016, je hezoučké 
tmavší miminko, pro které hledáme 
osvojitele nebo pěstouny. Verunka 

v zařízení dobře prospívá, jedná se o milou, pro-
sociálně orientovanou holčičku.

Lukáš, nar. 1/2013, je v zařízení od 
června t.r. , maminka ho navštěvuje, ale 
jeho návrat do biologické rodiny není 

reálný. Lukášek je krásný, zdravý blonďáček, který 
v podnětném prostředí dohání vývojové zpoždění. 
Chodí pravidelně na logopedii. Pro Lukáška hle-
dáme pěstouny z Plzeňského, Středočeského nebo 
Karlovarského kraje.

Sourozenci Stanislav, nar. 7/2000, 
a Jana, nar. 10/2006, jsou hodné, 
citově strádající děti většinového 

etnika, toužící po bezpečných vztazích. Oba by 
rádi žili v pěstounské rodině. Měli by být pohro-
madě, i když v poslední době se trochu nepohodli; 
je ovšem třeba, aby sourozenecké vazby byly posi-
lovány, protože zájem ze strany rodičů je kolísavý. 
Standa navštěvuje první ročník učebního oboru 
kuchař-číšník, Janička chodí do základní školy. 
V zařízení jsou ochotní a spokojení, zapojují se 
rádi do všech aktivit. Rádi bychom jim našli místo 
v pěstounské rodině ze Středočeského kraje.

Hledáme Vás ...Hledáme Vás ...
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Adventní setkání Sdružení 
pěstounských rodin s pracovnicemi 

OSPOD

Poděkování pěstounům-veteránům 
a osvojitelům

Poradny 
náhradní rodinné péče

Sdružení uspořádalo předvánoční setkání klíčo-
vých pracovnic se spolupracujícími pracovnicemi 
OSPOD. Potěšila nás jejich návštěva, neboť jsou 
klíčovými partnery v doprovázení pěstounských 
rodin, které s námi uzavřely dohodu. Spolupráci 
s pracovnicemi OSPOD dosud oceňujeme jako 
partnerskou a na velmi dobré úrovni a v tomto 
duchu ji chceme i nadále rozvíjet. Setkání bylo 
velmi příjemné a věříme, že společný týmový 

Stejně jako v loňském roce se letos opět podařilo 
zorganizovat dvě akce jako poděkování dlouho-
letým pěstounským a osvojitelským rodinám. 
Jedná se zejména o rodiny, které (už) nemohou 
čerpat podporu prostřednictvím dohody o výkonu 
pěstounské péče, mají však zájem nadále udržovat 
kontakt se Sdružením pěstounských rodin.

 Již vícekrát Sdružení pěstounských rodin pouka-
zovalo na skutečnost, že rodiny, které v dřívějším 
systému měly nárok čerpat prostřednictvím 
neziskových organizací bezplatnou podporu  
ve formě psychologického poradenství a účasti 
na vzdělávacích programech i volnočasových 
setkávání rodin, byly se schválením novely zákona 
o sociálně-právní ochraně dětí ze systému podpory 
vyloučeny. 

přístup k práci s pěstounskými rodinami se bude 
moci i nadále rozvíjet v přátelském duchu k pro-
spěchu a spokojenosti všech zúčastněných. 

Všem čtenářům přeji příjemné a pokojné prožití 
vánočních svátků v atmosféře rodinné pohody. 

Zuzana Klápšťová, 
klíčová pracovnice SPR

Jsme proto rádi, že máme možnost alespoň tímto 
způsobem poskytnout osvojitelům a pěstounům-
-veteránům podporu a příležitost ke vzájemnému 
setkání. V listopadu 2016 měly rodiny možnost 
zúčastnit se setkání v aquaparku Moravia, v pro-
sinci je čeká supervizní a podpůrné setkání pod 
vedením psychologa Jiřího Šupy, Ph.D. a následná 
návštěva muzikálu Mary Poppins v Městském 
divadle v Brně. 

Akce jsou hrazeny z dotace Magistrátu města 
Brna, Odboru zdraví a částečně i z finančních 
prostředků Sdružení pěstounských rodin. 

Alena Vítková,  
koordinátor vzdělávání

Letošní mikulášská 

Stalo se již hezkou tradicí, že Sdružení pěstoun-
ských rodin pořádá každý rok pro děti a jejich 
doprovod Mikulášskou besídku. Ani v letošním 
roce tomu nebylo jinak. Mikulášská besídka se 
konala 2. prosince v Společenském centru Bystrc. 
Pro děti byl připraven zábavný program v podobě 
pohádkového divadla od divadelní společnosti 
Paravánek a originálního malování na obličej. Poté 
následovala mikulášská nadílka. Děti od Mikuláše 
s andělem dostaly za hezkou básničku či písničku 
balíček plný dobrot. Čert zpovzdálí sledoval, zda 

některé dítko nezlobí, ale nakonec se ho žádné 
z dětí nemuselo bát. Na všechny společně pak 
čekalo posezení s bohatým občerstvením.

Besídka se velmi povedla, dětem zářily oči radostí 
a všichni odcházeli domů spokojeni.

Petra Müllerová Krajtlová, 
klíčová pracovnice SPR

Všichni pracovníci brněnského SPR Vám přejí  
krásné Vánoce a vše dobré do nového roku.
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Prosinec v plzeňské poradně
Zdravíme všechny naše milé čtenářky a čtenáře 
adventní z Plzně. Na náměstí Republiky mohutný 
smrk slavnostně září, v malé stáji stojí oslík, poník 
a kozlík , aby dotvořili tu pravou předvánoční 
atmosféru.

I my v poradně se chystáme s našimi rodinami  
na Vánoce. V prosinci nás čeká Den pěstounských 
rodin, velká akce, kterou poctí svojí návštěvou 
i biskup plzeňský, Tomáš Holub. Na závěr slavnosti 
rozdáme dětem Vánoční krabice od bot – děkujeme 
pěstounce Gábině Markové za organizaci. Poděko-
vání patří také společnosti Levné knihy a.s., která 
nás obdarovala dětskými knížkami.

Prosinec je pro nás významný i jinak – přišla k nám 
nová sociální pracovnice Jana Fornouzová, DiS., 
aby zastoupila kolegyni Bc. Romanu Wolfovou, 
která odchází na mateřskou dovolenou. Tímto 
bych chtěla Romaně poděkovat za její obětavou 
práci pro poradnu a popřát jí mnoho rodičov-
ských radostí. Těším se, až se k nám zase vrátí 
a pomůže našemu týmu! Přibývá rodin, které do-

provázíme, a tak v lednu mezi námi přivítáme ještě 
další sociální pracovnici, Mgr. Lucii Baliharovou. 
Obě nové kolegyně se vám představí v některém 
z dalších čísel Průvodce.

Přehled vzdělávacích akcí v novém roce najdete 
dále v časopise. Ráda bych již teď upozornila 
na březnový celodenní seminář s významnou 
psycholožkou PhDr. Janou Nováčkovou na téma 
Respektovat a být respektován. Lektorka je spo-
luautorkou stejnojmenné knihy, v které popisuje 
přístup ve výchově a vzdělávání, který není za-
ložený na uplatňování moci a síly, ale na dobré 
komunikaci mezi lidmi a na respektování potřeb 
dětí i vychovatelů. Srdečně všechny zveme!

Za kolektiv Poradny NRP Plzeň přeji všem po-
žehnané a radostné Vánoce a pokoj a dobro  
do nového roku 2017

Mgr. Daria Tolknerová, 
vedoucí poradny

Poradny 
náhradní rodinné péče

Zima v rytmu plánování
S prvním mrazíkem se celá naše pobočka sešla 
v kanceláři a začali jsme vymýšlet, co bychom 
v příštím roce udělali jinak. Stejný dotaz jsme 
položili také pěstounům na našich pravidelných 
setkáních a dočkali jsme se pěkných a inspirativ-
ních odpovědí. Pěstouni jsou sice převážně konzer-
vativní, ale tentokrát chtějí změnu. Rádi by poznali 
nové lektory a také hotely na víkendových akcích 
již znají jako své boty, takže přišel čas na objevování 
nových míst. Protože máme dobrodružnou povahu, 
rozhodli jsme se jejich přání vyhovět a naplánovali 
úplně nové vzdělávání. Jako bonus nám do e-mai-
lové schránky spadla nabídka na vzdělávací pobyt 
v krásném prostředí Sport parku Hrubá Voda. Z pro-
hlídky areálu jsme se vrátili s nadšením a v kapse 
náš hřál letáček nejenom s nabídkou na víkend, ale 
také na zimní lyžařský pobyt, na kterém bychom 
mohli využít všechny výhody nově otevřeného 
resortu. Bude to naše první lyžařská akce, tak snad se 
vrátíme všichni zdrávi a založíme tak novou tradici. 

Kromě víkendových pobytů jsme pro naše pěs-
touny naplánovali také hromadu akcí. Jako každý 

rok i v roce 2017 nás přivítá zlínská ZOO a zábavní 
park Galaxie. Nově navštívíme také Zbrašovské jes-
kyně, Dinopark ve Vyškově, Aquapark v Uherském 
Hradišti a Pevnost poznání v Olomouci. Pěstouni 
s námi ale nebudou pouze výletovat, scházejí 
se také na odpoledních i dopoledních kulatých 
stolech. Vzhledem k tomu, že v jednotlivých 
městech fungují dobré party, které si vždy mají co 
říct, zavedli jsme pro rok 2017 novou tradici s ná-
zvem Pěstouni pěstounům, kde si budou pěstouni  
na určené téma radit a sdílet své vlastní životní 
zkušenosti. Pilotní kulatý stůl již proběhl v Ho-
lešově a odezva byla více než pozitivní, těšíme se 
proto na další v následujícím roce. 

Nezbývá než dotáhnout do konce všechny letošní 
projekty a vplout do vánoční pohody. Za naši 
pobočku Vám tedy přejeme hlavně klidné Vánoce 
bez stresu a shonu a krásný celý nový rok 2017.

Těšíme se na Vás a rádi Vás přivítáme na všech 
našich akcích!

Bc. Ivana Rosenkrancová

V ZOO jsme společně byli i letos
Již po několikáté jsme si díky Sdružení pěstoun-
ských rodin užili příjemný den v Plzeňské zoo-
logické zahradě. Moje holky se na každou akci 
pořádanou SPR vždy velmi těší, a to nejen díky 
akcím samotným (které jsou mimochodem po-
každé velmi povedené a pro nás vhodně zvolené), 
ale také proto, že se opět uvidí se svými kamarády. 
Musím přiznat, že i já to mám podobně. Díky 
těmto volnočasovým akcím a pobytu v Úborsku 
jsme se spřátelily i s jinými rodinami, se kterými 
se navštěvujeme nebo se setkáváme v průběhu 
celého roku.  

Sobota 5. listopadu v zoologické zahradě v Plzni 
byla fajn, přestože podzimní, byla velmi slunečná. 

ZOO má své kouzlo v každé roční době a do té 
plzeňské se vždy rády vracíme. 

Chtěla bych poděkovat nejen SPR, ale také panu ře-
diteli ZOO Ing. Jiřímu Trávníčkovi, že nám umožnil 
strávit příjemnou sobotu ve společnosti milých lid-
ských i zvířecích bytostí  za zvýhodněnou cenu. 

 Anna Jelínková, 
 pěstounka Domažlice

Také všechny doprovázející pracovnice Poradny 
NRP SPR v Plzni moc děkují panu řediteli Trávníč-
kovi za velkou vstřícnost a paní Mgr. Janě Mertové 
za spolupráci. 

Víkendový pobyt v podzimní atmosféře
Jak tak podzim utíkal, došlo i na víkend v ma-
lebné vesnici Rusava. Poprvé jsme do víkendo-
vého pobytu zkusili pojmout dvě vzdělávací 
témata najednou a snad se nám to povedlo. 
Účastníci si mohli zvolit téma, které se jich týká, 
ke kterému potřebují nabrat nové informace. 
Jedno bylo věnováno Přínosu rodičovského 
vztahu v jednotlivých obdobích vývoje dítě a ujal 
se ho náš zkušený lektor Mgr. David Vaněk, Ph. D. 
Druhého tématu se zhostil Bc. Robert Sutorý 
a jeho název zněl Prevence sociálního vyloučení 
romského dítěte. Dle hodnocení pěstounů se nám 
víkendový pobyt v tomto směru vydařil a všichni 
byli spokojeni. 

Všechny děti si užívaly radovánek naplno. Nej-
starší asi nejvíce nadchl bazén, kterého s lektorem 
využily a benjamínci ovládli dětské hřiště hned 
před hotelem a bowling, u kterého jsme se spo-
lečně nemálo zasmáli. I když nám chvílemi foukal 
nepříjemný vítr, přesto jsme si s dětmi zaskotačili 
v čepicích a s šálou okolo krku. 

Na všech víkendových pobytech je nejkrásnější, 
když vidíte všechny ty štěstím rozzářené tvářičky 
dětí, které s Vámi prožily víkend, jak spokojeně 
odjíždí domů s pocitem, že celé tři dny byly prima. 

Do přicházející zimy bych Vám chtěla popřát co 
nejkrásnější Vánoce s kruhu rodiny

Martina Syřenová
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Pražská poradna před Vánocemi
Předvánočně jsme se letos naladili na setkání s pěs-
touny, při kterém jsme viděli představení divadla 
Krab Vánoční příběh. K naladění jsme využili 
i nějaké to „předvánoční“ cukroví, protože, jak 
známo, před Vánocemi chutná nejlíp. Takže – my 
jsme připraveni. 

Největší naše novina je ale to, že od ledna bude 
sídlit pražské pracoviště SPR v nových, větších 
prostorách. Nelekejte se, že nás nenajdete, budeme 
jen o jedno patro níž, adresa zůstává stejná. Do no-
vých prostor od ledna přesouváme z Paláce Ymca 
i naše sobotní semináře. To je pro pěstouny změna 
opravdu veliká. Ale co, změna je prý život. Trochu 
je nám líto jen krásné školičky v Ymce, kterou jsme 
pro děti při našich seminářích využívali. Na Smí-
chově už to děti tak dokonalé mít nebudou. Snad 
se na nás ale nebudou zlobit, protože se budeme 
snažit, aby se jim líbilo i tam.

Od nového roku se můžete těšit na pravidelná 
čtvrteční klubová setkávání pěstounů, se kterými 

jsme na podzim začali a která teď budou každý mě-
síc. V každém měsíci pro Vás stále chystáme také 
jeden sobotní seminář. Témata jsou opět zajímavá, 
dočtete se o nich na konci časopisu v Pozvánkách.

Na jaro organizujeme první vzdělávací víkend 
naší pražské pobočky SPR, který bude blízko 
Prahy, a v létě (doufáme, že to vyjde) ještě další 
terapeuticko-relaxační. O všem vás budeme včas 
informovat.

A jestli máte chuť dozvědět se něco víc o mani-
pulaci, přečtěte si upoutávku na knihu Isabelle 
Nazare-Aga: Nenechte sebou manipulovat nebo 
raději rovnou celou knihu.

Přejeme Vám klidné a radostné Vánoce a hodně 
pěkného v novém roce 2017

za pražské SPR , 
Zora Knížková

Poradny 
náhradní rodinné péče

Poradny 
náhradní rodinné péče

Každý víme, co je manipulace. Skoro každý si 
myslíme, že ji rozpoznáme a většinou věříme, že 
se jí dovedeme ubránit a nepodlehnout. Na an-
ketní otázku „co je manipulace“ odpovídají téměř 
všichni náhodně dotázaní, že je to způsob jednání, 
který nás má donutit udělat něco, co si přeje někdo 
jiný. Ano, to je nejobvyklejší a správný způsob 
chápání manipulace. Mocným zdrojem manipu-
lace jsou také masmédia – televize, rozhlas, tisk, 
internet, reklama. Většina z nás si je tohoto druhu 
manipulace vědoma a snaží se být obezřetná.

Hůře rozpoznatelným ale bývá manipulativní 
jednání člověka, který nemá prvoplánově cíl 
k něčemu nás donutit. Zvláště, pokud jste ma-
nipulativnímu způsobu komunikace s takovým 
člověkem vystaveni dlouhodobě. Jedná se o ko-
munikaci v blízkých mezilidských vztazích, která 
v nás vyvolává pocity viny, výčitky, obavy něco 
odmítnout nebo vyjádřit svůj odlišný názor. 
Nejasně vnímáme, že je něco špatně, ale nevíme 
co, zůstává v nás rozhořčení, nejistota, úzkost. Je 
to zvrácený způsob komunikace, jejímž cílem je 
povýšit sám sebe, posílit svou vlastní hodnotu. 
Manipulující osoba bývá vnitřně velmi nejistá, 
i když navenek může působit zcela opačně. Své 
postupy si obvykle neuvědomuje, nepřemýšlí 
o tom, jak vás o něčem přesvědčit. Pokud se cítí 
ohrožena vaší domnělou převahou (může jít o to, 
že vám to „víc“ sluší, druzí vám „víc“ naslouchají, 

Manipulace a jak na ni

něco „líp“ víte, něco se vám prostě povedlo) au-
tomaticky použije komentář, který váš klad nějak 
zneváží. Bude ironický, sarkastický, zlý. Také své 
neúspěchy a nezdary si potřebuje taková osoba 
vysvětlit zapříčiněním někoho jiného. Pokud jste 
hodně dobromyslní a slušní, trochu naivní a dost 
nejistí, jste vhodná oběť. Dlouhodobé vystavení 
vlivu manipulativní komunikace může způsobit 
psychické i fyzické potíže. Mohou se dostavit např. 
deprese, nespavost, bolesti hlavy, vyrážky…

Jak se můžeme manipulativnímu 
jednání a jeho destruktivnímu  
vlivu bránit?
1) MUSÍME HO UMĚT ROZPOZNAT.
Isabelle Nazare–Aga uvádí v knize Nenechte se-
bou manipulovat třicet charakteristických znaků 
vztahového manipulátora. Pokud jich deset tzv. 
sedí na osobu, se kterou máte problém, jedná se 
už o silnou manipulaci.

2)  VZDEJTE SE NADĚJE, ŽE BYSTE S MANIPU-
LACÍ MOHLI JEDNAT BĚŽNÝMI ZPŮSOBY 
NEBO MOHLI MÍT S MANIPULÁTOREM IDE-
ÁLNÍ KOMUNIKACI.

Na manipulativní způsob komunikace nemůžete 
reagovat běžnou argumentací. Nedostanete jasnou 
odpověď a vaše zoufalství z nesmyslnosti a ne-
pravdivosti takové komunikace se bude ještě víc 
prohlubovat, stejně jako její negativní vliv na vaši 
psychiku a zdraví.

3)  NAUČTE SE POUŽÍVAT 
 KONTRAMANIPULATIVNÍ VÝROKY.
Jedná se o věty nebo slova, které mohou manipula-
tivní komunikaci a její vliv v danou chvíli přerušit 
a ukončit. Pomohou vám ve slušnosti v takové 
komunikaci nepokračovat. S knihou Nenechte 
sebou manipulovat se můžete hodně takových 
výroků naučit.

(S použitím knihy I. Nazare-Aga: Nenechte sebou 
manipulovat a přednášky Mgr. H. Žežulové: Mani-
pulace a jak s ní naložit zpracovala Zora Knížková.)
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Dům na půli cesty

V polovině listopadu se v supermarketech a hy-
permarketech opět uskutečnila potravinová 
sbírka. Náš Dům se zapojil do sbírky také, a to 
v Tescu Ivančice. Tímto bychom chtěli poděko-
vat pracovníkům Tesca za jejich ochotu a pomoc 
při organizování sbírky. Za náš Dům se sbírky 
zúčastnili všichni zaměstnanci, dva klienti a dvě 
dobrovolnice. 

Nakupujícím se u vchodu rozdávaly letáčky s in-
formacemi o tom, co to je potravinová sbírka a jaké 
potraviny mohou nakoupit. Jednalo se o takové 
potraviny jako je mouka, olej, cukr, mléko, kon-
zervy, těstoviny, luštěniny, káva, sladkosti, apod. 
Ten, kdo chtěl přispět, mohl následně nákup 

Dům na půli cesty

Už se zase těšíme na Ježíška
Rok se s rokem sešel a my se zase těšíme na Ježíška. 
V praxi to znamená, že v období adventu se i život 
v našem zámečku trošku zklidní, hektické tempo 
ochabne a my se trošičku více než ve zbylých mě-
sících kalendářního roku zamýšlíme nad naší služ-
bou, nad naším životem a nad životem kolem nás.

Máme své pozitivní i negativní zkušenosti a teď je 
ta pravá chvíle je utřídit, oddělit priority od ma-
licherností a rok 2016 pomaloučku polehoučku 
uzavřít. Mezi výrazná pozitiva patří především 
zařazení naší pobytové služby mezi vybrané služby 
sociální prevence na území Jihomoravského kraje 
a financování tohoto projektu z Evropského soci-
álního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu 
Jihomoravského kraje prostřednictvím Operač-
ního programu Zaměstnanost. Druhým výrazným 
pozitivem je velmi dobrá spolupráce v rámci Potra-
vinové banky pro Brno a Jihomoravský kraj. Letos 
poprvé jsme se zapojili i do Národní potravinové 
sbírky 2016 a její výtěžek tvoří potravinové zázemí 
pro naši klientelu. Rád bych všem nakupujícím 

ze soboty 12. listopadu v hypermarketu Ivančice, 
kteří část svého nákupu vložili do košíků Potra-
vinové sbírky, upřímně poděkoval, stejně jako 
zaměstnancům, dobrovolníkům a našim klien-
tům, kteří se na sobotní sbírce fyzicky podíleli. 
Velikánský dík pak patří pracovnicím ivančického 
Tesca, které s námi byly po celou dobu sbírky, vy-
tvořily pro nás perfektní zázemí a významně nám 
pomohly se závěrečným vyhodnocením sbírky.

Třetí pozitivní zpráva roku 2016 se týká uživatelů 
naší služby. V průběhu roku jsme poskytli zázemí, 
podporu a pomoc dvaceti devíti mladým lidem 
bez rodinného zázemí, ohroženým sociálním 
vyloučením a chudobou. Tento trend pokračuje 
i v měsíci prosinci, kdy se o poskytnutí naší služby 
zajímají další mladí lidé bez domova. Jiní naopak 
usilují o osamostatnění a hledají nějakou jinou 
formu bydlení bez doprovodných služeb, protože 
si věří, že svůj další život zvládnou sami. Tak to 
prostě v naší službě chodí.

Ladislav Nevrkla

Tradiční předvánoční posezení
Ani letos nebude 22. prosince chybět u nás v Domě 
tradiční předvánoční posezení pracovníků a kli-
entů. Již nyní zajišťujeme vše potřebné, jako jsou 
kapři na vánoční stůl, cukroví, adventní a vánoční 
výzdoba atd. I letos nám velmi významně pomáhají 
členky Soroptimist Int. Clubu Brno I., které připra-
vují hygienické balíčky jako dárky pro naše klienty 
a darují nám část těst na pečení vánočního cukroví.

V adventním období nás ještě čeká již tradiční 
účast na akci O nejlepší pohořelický salát, kde 
nejen soutěžíme s naším vánočním bramborovým 
salátem, ale též zde prezentujeme naše výrobky 
zhotovené v rámci rozvojových aktivit uživatelů 
naší služby. Naše kolegyně, paní Lenka, má teď 
před sebou náročné období a my jsme připraveni 
jí s přípravami a provedením maximálně pomoci, 

tak abychom letošní náročný rok zakončili v klidu, 
míru a pohodě.

Ladislav Nevrkla

Paní Markéta a Katka, naše spolupracovnice z Tesco 
Ivančice

Paní Lenka a Renata rozdávají letáky 

Dům na půli cesty
Velký Dvůr 134, 691 23 Pohořelice
731 507 403 (vedoucí)
733 534 476 (sociální pracovníci)
778 706 283  (pracovníci v sociálních služ-

bách)
776 675 766  (psycholog) e-mail: dum@

pestouni.cz
wwww: www.dumnapulicesty.cz
facebook: www.facebook.com/dum.vel-
kydvur

Potravinová sbírka

dávat do připravených košů, odkud se potraviny 
následně třídily do krabic. 

Ještě téhož dne večer jsme výtěžek sbírky nadva-
krát převezli naším fordem k nám na zámeček, 
kde jsme v pondělí potraviny roztřídili a uložili 
do našeho skladu. Odtud každý týden vydáváme 
dle požadavků našich klientů potřebné suroviny 
k přípravě stravy.

Renata Ambrožová, Martin Kern,  
Lenka Dürböcková a Vladislav Páviš
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se postavíme všem překážkám a úskalím a na 
konci naší cesty budeme umět víc, než si umíme 
představit. Vzhůru za dobrodružstvím! Pro děti ve 
věku od 9 do 14 let.
Další informace a přihlášky: Tomáš Doležal, 
604 919 120, tom@luzanky.cz.

S KUKYM DO LESA
Týdenní tábor v budově – místo a termín konání 
budou upřesněny
Jaké je putování lesem, když jste malí a plyšoví? 
Vezměte si svého oblíbeného plyšáka (nebo 
i jinou hračku) a pojeďte s námi objevovat krásy 
a tajemství lesa, poznat nové kamarády a užít 
spoustu legrace!
Další informace a přihlášky: Tomáš Doležal, 
604 919 120, tom@luzanky.cz a Eva Mohaplová, 
efka@luzanky.cz, z Lužánek – střediska volného času.

CYKLISTICKÝ TÁBOR
29. července až 5. srpna 2017
Fara Prosiměřice
Tradiční cyklistický tábor – výlety na kole, kou-
pání. Pro děti ve věku od 7 do 16 let.
Cena: 2500 Kč, pro rodiny s uzavřenou dohodou 
se SPR: zdarma.
Další informace: Mgr. Ing. Pavel Šmýd, tel. 731 
507 402.

MAFIÁNSKÝ TÁBOR
datum a místo konání upřesníme
Tematicky zaměřený letní tábor se spoustou her, 
výletů, s koupáním a večery při táborovém ohni.
Pro děti ve věku od 7 do 14 let.
Cena: 2490 Kč, pro rodiny s uzavřenou dohodou 
se SPR zdarma.
Další informace: Mgr. Jakub Vaštík, tel. 603 
346 182.

BRNO
PRODLOUŽENÉ  
VZDĚLÁVACÍ VÍKENDY 
RODINA JAKO BEZPEČNÝ PROSTOR 
PRO VYJÁDŘENÍ EMOCÍ
7. až 9. dubna 2017
rekreační zařízení Vyhlídka, Blansko-Češkovice 
Lektor: Mgr. Michal Horák, supervizor a terapeut. 
Zaměřeno na klasickou pěstounskou péči.

RODINA JAKO BEZPEČNÝ PROSTOR  
PRO VYJÁDŘENÍ EMOCÍ
19. až 21. května 2017
hotel Myslivna, Nedvědice pod Pernštejnem 
Lektor: Mgr. Michal Horák, supervizor a terapeut. 
Zaměřeno na příbuzenskou pěstounskou péči.

POJĎME NABRAT NOVÝCH SIL 
2. až 4. června 2017
hotel Myslivna, Nedvědice pod Pernštejnem 
Tým lektorů: Mgr. Jiří Šupa, PhD., Mgr. Martina 
Vančáková, Sylva Dvořáčková.
Zaměřeno na klasickou pěstounskou péči. 

JAK NASTAVUJI DĚTEM HRANICE 
16. až 18. června 2017
rekreační středisko Vyhlídka, Blansko-Češkovice 
Lektor: Mgr. Petr Vaněk, psycholog a terapeut. 
Zaměřeno na klasickou pěstounskou péči.

JAK NASTAVUJI DĚTEM HRANICE 
28. až 30. července 2017
penzion Zubr, Ujčov 
Lektor: Mgr. Petr Vaněk, psycholog a terapeut.
Zaměřeno na příbuzenskou pěstounskou péči.

TERAPEUTICKÉ  
A RELAXAČNÍ VÍKENDY 
VÍKEND PRO MAMINKY
21. až 23. dubna 2017, Penzion Zubr, Ujčov
Téma: Co mohu udělat pro svůj vztah k přijatému 
dítěti. Lektor: RNDr. Miloslava Striová, 18 hodin 
vzdělávání.
Cena: vzdělávání 3240 Kč za osobu, ubytování 
a strava: dospělý 1512 Kč, příplatek za jednolůž-
kový pokoj 600 Kč. Pro rodiny se SPR cena dle 
domluvy s klíčovým pracovníkem.

SEMINÁŘE
PORUCHY ATTACHMENTU 
A TERAPEUTICKÉ RODIČOVSTVÍ
23. března 2017 od 9 do 16 hod., vzdělávací 
místnost SPR, Anenská 10, Brno
6 hodin vzdělávání, max. počet 15 účastníků, 
lektor: Mgr. Martina Vančáková.
Cena: 1080 Kč, pro rodiny s uzavřenou dohodou 
se SPR zdarma.

Prosíme o přihlašování na všechny 
akce prostřednictvím elektronických 
přihlášek u jednotlivých akcí na našich 
webových stránkách na http://www.pes-
touni.cz/#!kalendar-akci/czii (v případě 
potíží se obracejte na Juliji Prejsovou, 
tel. 778 725 471 nebo svého klíčového 
pracovníka).

SPOLEČNÉ TERMÍNY
POBYT V CHORVATSKU
2. až 10. července 2017
Omiš - Dalmatská riviéra.
Bydlení v apartmánech, cesta autobusem. Závazná 
přihláška je platná po zaplacení zálohy do 3 000,- 
na osobu do 14. dubna 2017.
Cena zájezdu: 5 400 Kč, cena je jednotná jak pro 
dospělou osobu, tak dítě; zahrnuje: cestu autobu-
sem a ubytování v apartmánu.

LETNÍ REKREAČNÍ POBYT 
PRO RODINY S DĚTMI
23. až 29. července 2017 (zatím nepotvrzený 
termín)
V rámci pobytu je plánováno 18 hodin vzdělávání 
pro celé rodiny, zakončených večerními besedami 
pěstounů. Možné jsou i individuální konzultace 
po domluvě.

TÁBORY
HUDEBNÍ TÁBOR
2. až 8. srpna 2017
místo konání upřesníme
Zpěv, muzicírování, natočení CD. Věnovat se 
budeme převážně zpěvu, ale hudební nástroje 
s sebou. Věk účastníků: 7 až 15 let.
Cena: 4000 Kč, pro rodiny s uzavřenou dohodou 
se SPR: 500 Kč. Další informace: Bc. Hana Ježová, 
tel. 730 895 847.

VÝPRAVA ZA ZLATÝM ROUNEM
8. až 15. července 2017
Chata Pod Obřany, Chvalčov
Kdo dokáže překonat všechny nástrahy a získat 
slavné zlaté rouno, po kterém pátrali už i dávní 
Argonauti? Pro děti ve věku od 10 do 16 let.
Cena: 4500 Kč, pro rodiny s uzavřenou dohodou 
se SPR: 1000 Kč.
Další informace: Mag. Alena Vítková, tel. 608 
734 764.

OSÍDLOVÁNÍ NOVÉHO SVĚTA
3. až 4. týden v červenci 2017
místo konání upřesníme
Nová země! Nové příležitosti! Nová nebezpečí! 
Pojďme se spolu pustit do největšího dobrodruž-
ství, jaké existuje, osídlit nový svět, kde noha člo-
věka zatím nestanula. Jaká překvapení a překážky 
nás čekají? To vše zjistíme až časem, ale společně 
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PUBERTA SPECIFICKÉHO DÍTĚTE 
V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI
22. dubna 2017 od 9 do 16 hod., vzdělávací 
místnost SPR, Anenská 10, Brno
6 hodin vzdělávání, max. počet 15 účastníků, 
lektor: Mgr. Hana Brodníčková.
Cena: 1080 Kč, pro rodiny s uzavřenou dohodou 
se SPR: zdarma.

PROBLÉMY DĚTÍ A JEJICH PĚSTOUNŮ  
Z POHLEDU DĚTSKÉHO PSYCHIATRA
20. května 2017 od 9 do 16 hod., vzdělávací 
místnost SPR, Anenská 10, Brno
6 hodin vzdělávání, max. počet 15 účastníků, 
lektor: MUDr. Tomáš Havelka.
Cena: 1080 Kč, pro rodiny s uzavřenou dohodou 
se SPR: zdarma.

JDEME SPOLEČNĚ
15. června 2017 od 9 do 16.30 hod., vzdělávací 
místnost SPR, Anenská 10, Brno
6 hodin vzdělávání, max. počet 15 účastníků, 
lektor: MUDr. Taťjana Horká.
Cena: 1080 Kč, pro rodiny s uzavřenou dohodou 
se SPR: zdarma.

VZDĚLÁVÁNÍ PRO PĚSTOUNY  
NA PŘECHODNOU DOBU
SUPERVIZE PRO PĚSTOUNY 
NA PŘECHODNOU DOBU
11. dubna 2016, od 9 do 16 hod., vzdělávací 
místnost SPR, Anenská 10, Brno
8 hodin vzdělávání, max. počet 15 účastníků, 
lektor: PaeDr. Michael Chytrý.
Cena: 1080 Kč, pro rodiny s uzavřenou dohodou 
se SPR zdarma.

Pokud není uvedeno jinak, konají se 
v přednáškové místnosti Anenská 10, 
Brno.
Hlídání dětí během programu je možné 
pouze po domluvě. V případě zájmu se 
hlaste nejméně jeden týden dopředu. 
Kontaktní osobou je Julija Prejsová, tel. 
778 725 471 nebo prejsova@pestouni.cz 
nebo Alena Vítková, tel.: 608 734 764, 
vitkova@pestouni.cz.
Všechny akce se konají pouze při dosta-
tečném počtu přihlášených osob!

KLUBOVÁ SETKÁNÍ
Klubová setkání konají až na výjimky první středu 
v měsíci ve vzdělávací místnosti Anenská 10, Brno 
(pokud není uvedeno jinak)!

ŠIKANA VE ŠKOLE
9. ledna 2017 od 9 do 12 hod. (pondělí)
3 hodiny vzdělávání, max. počet 15 účastníků, 
lektor Mgr. Lenka Cupalová.
Cena: 540 Kč, pro rodiny s uzavřenou dohodou 
se SPR zdarma.

ŘEŠENÍ OBTÍŽNÝCH SITUACÍ V RODINĚ
1. února 2017 od 9 do 12 hod. 
3 hodiny vzdělávání, max. počet 15 účastníků, 
lektor Mgr. Michal Horák.
Cena: 540 Kč, pro rodiny s uzavřenou dohodou 
se SPR zdarma.

PRÁVNÍ MINIMUM PRO PĚSTOUNY
2. března 2017 od 9 do 12 hod. (čtvrtek)
3 hodiny vzdělávání, max. počet 15 účastníků, 
lektor JUDr. Alena Brožková.
Cena: 540 Kč, pro rodiny s uzavřenou dohodou 
se SPR zdarma.

JAK MLUVIT S DĚTMI O BIOLOGICKÝCH  
RODIČÍCH
5. dubna 2017 od 9 do 12 hod. 
3 hodiny vzdělávání, max. počet 15 účastníků, 
lektor Sylva Dvořáčková.
Cena: 540 Kč, pro rodiny s uzavřenou dohodou 
se SPR zdarma.

CO MOHU UDĚLAT PRO SVŮJ VZTAH 
K PŘIJATÉMU DÍTĚTI
3. května 2017 od 9 do 12 hod.
3 hodiny vzdělávání, max. počet 15 účastníků, 
lektor RNDr. Miloslava Striová.
Cena: 540 Kč, pro rodiny s uzavřenou dohodou 
se SPR zdarma.

PÉČE O TĚLO I DUŠI
7. června 2017 od 9 do 12 hod.
3 hodiny vzdělávání, max. počet 15 účastníků, 
lektor Sylva Dvořáčková.
Cena: 540 Kč, pro rodiny s uzavřenou dohodou 
se SPR zdarma.

SETKÁNÍ RODIN 
akce hrazené z prostředků SPR

RODINNÝ TURNAJ V BOWLINGU
14. ledna 2017 od 14 hod., KAJOT INTACTO 
OLYMPIA
Sraz v 13.30 před vstupem, doba trvání: 2 hodiny.
Cena pro rodiny s uzavřenou dohodou se SPR 
(nebo bez možnosti uzavřít dohodu): 100 Kč za 
rodinu, pro rodiny s uzavřenou dohodou s jiným 
subjektem: rodiče a 2 děti: 599 Kč + každé další 
dítě 100 Kč.

SETKÁNÍ RODIN V BRUNO FAMILY PARK
19. února 2017 od 10 hod., BRuNO family park
Začátek v 10 hod., sraz: 9.45 hod. u vstupu do 
Bruna, doba trvání: 4 hodiny.
Cena: pro rodiny s uzavřenou dohodou se SPR 
(nebo bez možnosti uzavřít dohodu): 50 Kč za 
dítě; pro rodiny s uzavřenou dohodou s jiným 
subjektem: dospělý: zdarma, dítě 300 Kč.

SETKÁNÍ RODIN V AQUAPARKU KUŘIM
19. března 2017 od 10 hod., Aquapark Kuřim
Sraz: 9.45 hod. u vstupu do Aquaparku, doba 
trvání: 3 hodiny.
Cena: pro rodiny s uzavřenou dohodou se SPR 
(nebo bez možnosti uzavřít dohodu): 100 Kč za 
rodinu; pro rodiny s uzavřenou dohodou s jiným 
subjektem: cena dle ceníku Aquaparku.
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ZNOJMO
SEMINÁŘE
RODIČE, DĚTI A NÁVYKOVÉ LÁTKY
8. února 2017 od 8.30 do 11.30 hodin, MěÚ 
Znojmo, nám. Armády 8
3 hodiny vzdělávání, max. počet 20 účastníků, 
lektor: Mgr. Zuzana Protivínská.
Cena: 540 Kč, pro rodiny s uzavřenou dohodou 
se SPR: zdarma.

PLZEŇ
VZDĚLÁVACÍ VÍKENDY (18 hodin)
JAK ŘEŠIT KONFLIKTY, KDY BÝT DÍTĚTI 
PARTNEREM, PŘÍNOS RODIČOVSKÉHO VZTAHU
19. až 21. května 2017, penzion U Jandů, Úborsko
Lektor: Mgr. Petr Vaněk, psycholog a terapeut.

SEMINÁŘE
RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN
15. března 2017, od 9.30 do 15 hod., Krajský úřad 
Plzeňského kraje
Lektorka: PhDr. Jana Nováčková.

KULATÉ STOLY
Místo konání: Poradna SPR, Plzeň, Houškova

VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ TÝKAJÍCÍCH 
SE PĚSTOUNSTVÍ, SOCIÁLNÍ DÁVKY
11. ledna 2017 od 10 do 12 hod.
Lektorky: Mgr. Hana Benadová a Mgr. Daria 
Tolknerová.

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ PĚSTOUNA
11. a 18. ledna 2017 od 10 do 12 hod.
Vysvětlení základních pojmů, sociální dávky, 
daňové přiznání.
Lektorky: Vacková, Benadová, Tolknerová.

JAK ŠKOLA MŮŽE POMOCI DĚTEM, 
KTERÉ POTŘEBUJÍ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
6. února a 20. února 2017 od 10 do 12 hod.
Lektorka: PhDr. Ludmila Střelcová.

JAK VÉST DĚTI K VĚTŠÍ SAMOSTATNOSTI
29. března 2017 od 10 do 12 hod.
Lektorka: PhDr. Nina Vodičková

POSKYTNUTÍ LAICKÉ PRVNÍ POMOCI
12. a 19. dubna 2017 od 10 do 12 hod.
Lektorka: Z. Bohmannová.

SKRYTÁ RIZIKA INTERNETU
10. května 2017 od 10 do 12 hod.
Lektorka: Mgr. Martina Vlčková.

MOŽNOSTI OVLIVŇOVÁNÍ DÍTĚTE 
S PORUCHAMI CHOVÁNÍ V RODINĚ
7. a 21. června. 2017 od 10 do 12 hod.
Lektorka: Mgr. Petra Štefflová.

Další informace a přihlášky na  
www.pestouni.cz v kalendáři akcí nebo 
u Barbory Procházkové na telefonu 
730 190 299 nebo prochazkova@pest-
ouni.cz. Všechny akce se konají jen při 
dostatečném počtu přihlášených osob.

BYSTŘICE p. H.
VÝLETY
PEVNOST POZNÁNÍ – INTERAKTIVNÍ 
MUZEUM VĚDY
25. února 2017, 17. listopadu 7, Olomouc
Seznamte sebe i děti s vědou populární cestou. 
Science centrum v Olomouci poskytuje nefor-
mální prostředí pro hravé objevování přírodních 
a společenských jevů. Seznámíte se s více než 
dvěma stovkami modelů a přístrojů a k vidění je 
také digitální planetárium. 

DINOPARK VYŠKOV
29. dubna 2017, Cukrovarská 9, Vyškov
Navštivte s námi zábavní park s několika desítkami 
prehistorických modelů druhohorních zvířat (sta-
tických i robotických), doprovázených zvukovými 
efekty. Součástí prohlídky je také návštěva ZOO.

ZBRAŠOVSKÉ ARAGONITOVÉ JESKYNĚ
24. června 2017, Teplice nad Bečvou
Zbrašovské jeskyně jsou jedinými zpřístupněnými 
jeskyněmi hydrotermálního původu v ČR, které 
tvoří složitý komplex chodeb, dómů, komínů 
a puklin v několika výškových úrovních. Jsou 
zdobeny unikátními krasovými výplněmi.

ZOO LEŠNÁ
26. srpna 2017, Lukovská 112, Zlín
Zlínská zoo – to jsou přírodně pojaté expozice se 
společným chovem savců a ptáků, přitažlivé prů-
chozí voliéry a výběhy, které umožní bezprostřední 
kontakt se zvířaty, areál plný zeleně a originálních 
etnografických předmětů. Je však také zoologickou 
zahradou kontinentů. Za jeden den můžete podnik-
nout cestu kolem světa a seznámit se s 213 druhy 
zvířat z Afriky, Asie, Austrálie a Ameriky.

AQUAPARK UHERSKÉ HRADIŠTĚ
28. října 2017, Sportovní 1214, Uherské Hradiště
Aquapark Uherské Hradiště nabízí příjemnou 
relaxaci i bohaté sportovní vyžití v nově vybudo-
vaném areálu. Návštěvník zde nalezne zónu pro 
kondiční plavání, zónu pro zábavu i wellness zónu.

GALAXIE ZLÍN
16. prosince 2017, Vršava 679, Zlín
Galaxie Zlín je jedinečný zábavní park pro celou ro-
dinu s atrakcemi, které nabízejí nezapomenutelné 
zážitky nejen pro vaše děti. Každá z nich přitom 
představuje jinou planetu či galaxii. Za jediný den 
tak můžete společně uskutečnit dobrodružnou 
cestu vesmírem.

VÍCEDENNÍ POBYTOVÉ AKCE
ZIMNÍ LYŽAŘSKÝ POBYT PRO RODINY S DĚTMI 
6. až 10. února 2017, Hluboký dvůr
Nový luxusní hotel, sjezdovky vedle hotelu, ga-
rance sněhu – svah je zasněžován. Dvě sjezdovky, 
sedačková lanovka, vlek, dětský vlek, noční lyžo-
vání. Sušárna, lyžárna, půjčovna lyžařského vyba-
vení. Lyžování ideální pro děti. V ceně pobytu je 
ubytování, strava, skipas, 1x bobová dráha (přímo 
v areálu), 1× saunový svět.
V rámci pobytu je plánováno 6 hodin vzdělávání 
formou večerních besed pro pěstouny
Cena: 2 269,- Kč na osobu (rodiny s dohodou 
u SPR poloviční sleva na děti).

VÍCEDENNÍ SEMINÁŘE
VZDĚLÁVACÍ VÍKEND 
21. až 23. dubna 2017, hotel Hluboký dvůr
18 hodin vzdělávání, lektorka: Mgr. Terezie Što-
krová, klinická psycholožka a psychoterapeutka. 

VZDĚLÁVACÍ VÍKEND
9. až 11. června 2017, hotel Troják
18 hodin vzdělávání, lektorka: Mgr. Zuzana Ne-
točná, psycholožka, psychoterapeutka.

VZDĚLÁVACÍ VÍKEND
13. až 15. října 2017, hotel Kostelany
18 hodin vzdělávání, lektor: Mgr. David Vaněk, 
Ph.D. psycholog a psychoterapeut.

ŠKOLENÍ 

PŘEROV
Místo konání všech setkání: SVČ Atlas a Bios, 
Žižkova 12, Přerov

PREVENCE ZÁVISLOSTÍ
4. ledna 2017, od 16 do 18 hod.
Lektor: Radomír Palacký, Dis.

PORUCHY CHOVÁNÍ V DĚTSKÉM VĚKU 
A MOŽNOSTI JEJICH OVLIVŇOVÁNÍ V RODINĚ
1. února 2017, od 16 do 18 hod.
Lektor: Mgr. Martin Stavjaník.

PĚSTOUNI PĚSTOUNŮM – MY A NAŠE DĚTI
1. března 2017 od 16 do 18 hod.
Diskusi povede: Martina Syřenová, DiS.

PREVENCE PŘED SYNDROMEM VYHOŘENÍ 
A ZVLÁDÁNÍ STRESU 
21. března 2017, od 9 do 13 hod.
Lektorka: Mgr. Zuzana Netočná.

SKRYTÁ NEBEZPEČÍ INTERNETU
12. dubna 2017 od 16 do 18 hod.
Lektor: Radomír Palacký, Dis.

HODNÝ VERSUS ZODPOVĚDNÝ RODIČ
3. května 2017 od 16 do 18 hod.
Lektor: Ing. Pavel Mečkovský, M.A.

VÝCHOVNÉ PROBLÉMY DĚTÍ 
VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ
23. května 2017 od 9 do 13 hod.
Sociálně-patologické projevy dětí školního věku, 
šikana, komunikace rodičů se školou, střediska 
výchovné péče. Lektorka: Mgr. Iva Burešová.
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PĚSTOUNI PĚSTOUNŮM – PSYCHOHYGIENA
7. června 2017 od 16 do 18 hod.
Diskusi povede: Martina Syřenová, DiS.

KOJETÍN
Místo konání všech setkání: CSS Kojetín, nám. Dr. 
E. Beneše 3, Kojetín

HODNÝ VERSUS ZODPOVĚDNÝ RODIČ
5. ledna 2017 od 9 do 11 hod.
Lektor: Ing. Pavel Mečkovský, M.A.

PORUCHY CHOVÁNÍ V DĚTSKÉM VĚKU A MOŽ-
NOSTI JEJICH OVLIVŇOVÁNÍ V RODINĚ
2. února 2017, od 9 do 12 hod.
Lektor: Mgr. Martin Stavjaník.

PREVENCE PŘED SYNDROMEM VYHOŘENÍ 
A ZVLÁDÁNÍ STRESU 
2. března 2017, od 9 do 11 hod.
Lektorka: Mgr. Zuzana Netočná.

SKRYTÁ NEBEZPEČÍ INTERNETU
6. dubna 2017 od 9 do 12 hod.
Lektor: Radomír Palacký, Dis.

VÝCHOVNÉ PROBLÉMY DĚTÍ VE ŠKOLNÍM 
PROSTŘEDÍ
4. května 2017 od 9 do 11 hod.
Sociálně-patologické projevy dětí školního věku, 
šikana, komunikace rodičů se školou, střediska 
výchovné péče. Lektorka: Mgr. Iva Burešová.

PĚSTOUNI PĚSTOUNŮM – MY A NAŠE DĚTI
1. června 2017 od 9 do 12 hod.
Co mě trápí a jak si můžeme pomoci? Diskusi 
povede: Martina Syřenová, DiS.

HOLEŠOV
Místo konání všech setkání: SVČ Tymy, Sokolská 
70, Holešov – Všetuly

PREVENCE PŘED SYNDROMEM VYHOŘENÍ 
A ZVLÁDÁNÍ STRESU 
10. ledna 2017, od 16 do 18 hod.
Lektorka: Mgr. Zuzana Netočná.

PORUCHY CHOVÁNÍ V DĚTSKÉM VĚKU A MOŽ-
NOSTI JEJICH OVLIVŇOVÁNÍ V RODINĚ
14. března 2017, od 16 do 18 hod.
Lektor: Mgr. Martin Stavjaník.

SKRYTÁ NEBEZPEČÍ INTERNETU
11. dubna 2017 od 16 do 18 hod.
Lektor: Radomír Palacký, Dis.

VÝCHOVNÉ PROBLÉMY DĚTÍ VE ŠKOLNÍM 
PROSTŘEDÍ
9. května 2017 od 16 do 18 hod.
Sociálně-patologické projevy dětí školního věku, 
šikana, komunikace rodičů se školou, střediska 
výchovné péče. Lektorka: Mgr. Iva Burešová.

PĚSTOUNI PĚSTOUNŮM – PSYCHOHYGIENA
13. června 2017 od 16 do 18 hod.
Diskusi povede: Bc. Ivana Rosenkrancová.

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ČINNOST PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÝCH 
PORADEN
18. ledna 2017 od 16 do 18 hod., SVČ Včelín, 
Kroužky 609, Bystřice p. H.
Lektorka: Mgr. Gabriela Vojtěšková.

PORUCHY CHOVÁNÍ V DĚTSKÉM VĚKU A MOŽ-
NOSTI JEJICH OVLIVŇOVÁNÍ V RODINĚ
15. března 2017 od 16 do 18 hod., SVČ Včelín, 
Kroužky 609, Bystřice p. H.
Lektor: Mgr. Martin Stavjaník.

SKRYTÁ NEBEZPEČÍ INTERNETU
19. dubna 2017 od 8.30 do 11.30 hod., SPR, 
Slobodova 1323, Bystřice p. H.
Lektor: Radomír Palacký, Dis.

VÝCHOVNÉ PROBLÉMY DĚTÍ VE ŠKOLNÍM 
PROSTŘEDÍ
17. května 2017 od 16 do 18 hod., SVČ Včelín, 
Kroužky 609, Bystřice p. H.
Sociálně-patologické projevy dětí školního věku, 
šikana, komunikace rodičů se školou, střediska 
výchovné péče. Lektorka: Mgr. Iva Burešová.

PREVENCE PŘED SYNDROMEM VYHOŘENÍ 
A ZVLÁDÁNÍ STRESU 
21. června 2017, od 8.30 do 11.30 hod., SPR, 
Slobodova 1323, Bystřice p. H.
Lektorka: Mgr. Zuzana Netočná.

NA VŠECHNY AKCE KROMĚŘÍŽSKÉ 
POBOČKY SE MŮŽETE INFORMO-
VAT: jezova@pestouni.cz, nebo tel.: 
730 895 847.

PRAHA
SPOLEČNÉ TERMÍNY
VZDĚLÁVACÍ VÍKEND
7. až 9. dubna 2017, Hotel Elma, Srbsko
Téma: Jak řeším a prožívám konflikt, 18 hodin 
vzdělávání, lektor: Mgr. Petr Vaněk.
Cena: bude upřesněna.

SOBOTNÍ SEMINÁŘE
Pozor změna!!! Od ledna 2017 se so-
botní semináře konají ve vzdělávací 
místnosti SPR Praha, Ostrovského 3 
(Ženské domovy), Praha 5-Smíchov, 
3.patro, místnost č. 3083.

VÝZNAM RITUÁLŮ V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ
28. ledna 2017 od 10 do 13 hod.
3 hodiny vzdělávání, max. počet 20 účastníků, 
lektorka: Alena Vránová. 
Cena: 540 Kč, pro rodiny s uzavřenou dohodou 
se SPR zdarma.

HRANICE ŠITÉ NA MÍRU
25. února 2017 od 10 do 13 hod.
3 hodiny vzdělávání, max. počet 20 účastníků, 
lektorka: Bc. Jana Frantíková. 
Cena: 540 Kč, pro rodiny s uzavřenou dohodou 
se SPR zdarma.

JSME A NEJSME NA TO SAMI
25. března 2017 od 10 do 13 hod.
3 hodiny vzdělávání, max. počet 20 účastníků, 
lektor: Aleš Dietrich.
Cena: 540 Kč, pro rodiny s uzavřenou dohodou 
se SPR zdarma.

VLIV EMOČNÍHO VZTAHU 
NA VÝVOJ MOZKU
29. dubna 2017 od 10 do 13 hod.
3 hodiny vzdělávání, max. počet 20 účastníků, 
lektor: MUDr. Peter Pöthe. 
Cena: 540 Kč, pro rodiny s uzavřenou dohodou 
se SPR zdarma.

JAK OCHRÁNIT SVÉ DÍTĚ
27. května 2017 od 10 do 13 hod.
3 hodiny vzdělávání, max. počet 20 účastníků, 
lektorka: Mgr. Jana Koutníková.
Cena: 540 Kč, pro rodiny s uzavřenou dohodou 
se SPR zdarma.

RODINNÁ PRAVIDLA
24. června 2017 od 10 do 13 hod.
3 hodiny vzdělávání, max. počet 20 účastníků, 
lektor: PaedDr. Michael Chytrý
Cena: 540 Kč, pro rodiny s uzavřenou dohodou 
se SPR zdarma.

HLÍDÁNÍ DĚTÍ
Během sobotních seminářů můžeme  
po předchozí domluvě zajistit hlídání 
pro děti. Hlídání je třeba objednat nej-
později týden předem (knizkova@pest-
ouni.cz, 778 725 470).
Cena: 240,- Kč pro dítě od 6 let, pro děti 
do 5 let a pro děti se zvláštními poža-
davky 360,- Kč. Pro rodiny s uzavřenou 
dohodou se SPR zdarma.
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ČTVRTEČNÍ KLUBOVÁ SETKÁNÍ
Místo konání: Sdružení pěstounských rodin, Os-
trovského 3 (Ženské domovy), Praha 5- Smíchov 
(3. patro, místnost č. 3083).

UŽITEČNÉ NÁVYKY VEDOUCÍ K OSOBNÍMU 
ROZVOJI
19. ledna 2017 od 10 do 12 hod.
2 hodiny vzdělávání, max. počet 20 účastníků, 
lektorka: Bc. Marie Šindelková.
Cena: 360,- Kč, pro rodiny s uzavřenou dohodou 
se SPR zdarma.

OBOUVÁNÍ DĚTÍ
16. února 2017 od 10 do 12 hod.
2 hodiny vzdělávání, max. počet 20 účastníků, 
lektorka: Alena Bartošíková.
Cena: 360,- Kč, pro rodiny s uzavřenou dohodou 
se SPR zdarma.

JAK PŘEDCHÁZET ÚRAZŮM DĚTÍ
16. března 2017 od 10 do 12 hod.
2 hodiny vzdělávání, max. počet 20 účastníků, 
lektorka: MUDr. Danuše Antošová.
Cena: 360,- Kč, pro rodiny s uzavřenou dohodou 
se SPR zdarma.

DĚTI A PĚT JAZYKŮ LÁSKY
20. dubna 2017 od 10 do 12 hod.
2 hodiny vzdělávání, max. počet 20 účastníků, 
lektorka: Mgr. Zora Knížková.
Cena: 360,- Kč, pro rodiny s uzavřenou dohodou 
se SPR zdarma.

KOMUNIKACE, KREATIVITA A LOUTKA
15. června 2017 od 10 do 12 hod.
2 hodiny vzdělávání, max. počet 20 účastníků, 
lektorka: Mgr. Michaela Bartoňová.
Cena: 360,- Kč, pro rodiny s uzavřenou dohodou 
se SPR zdarma.

Za přispění na rodinné mikulášské setkání v Brně 
i Praze děkujeme paní Zdence Kovářové, která 
sama vybrala a oslovila naše Sdružení s nabídkou 
pomoci. Maminka dvou dětí (třetí je na cestě) si 
před pár lety založila rodinnou firmu s výživovými 
doplňky vyvinutými speciálně pro ženy s názvem 
Pravá já. Začátky nejsou jednoduché a za vším je 

Podpořila nás Pravá já

spousta práce. Ale už teď paní Zdenka myslí na 
to, aby její firma byla nejenom finančně úspěšná 
a prospěšná klientkám, ale i pomáhala potřebným. 
Doufáme, že s touto usměvavou podnikatelkou 
a maminkou se budeme potkávat i nadále v rámci 
pomoci naším pěstounským rodinám. 

Děkujeme! 

Julija Prejsová
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Pomáháte s námi

Děkujeme všem obětavým lidem a firmám, které 
podporují naši činnost finančně, věcnými dary 
anebo dobrovolnickou prací. Těší nás, že spo-
lečně s Vámi můžeme přispět k tomu, aby děti 
vyrůstaly v milující rodině. 

DĚKUJEME DÁRCŮM 
Audit Brno, s.r.o. 
Colindar s.r.o. 
Česká kongregace sester dominikánek 
Farní charita sv. Tomáše Brno 
GSP RAFINERIE s.r.o. 
Imprenta Graf, s.r.o. 
Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Fran-
tiška pod ochranou Svaté rodiny 
MČ Brno-Řečkovice 
Optotel s.r.o. 
OŠMT Brno 
Retry s.r.o. 
Rotary klub Valtice - Břeclav 
Římskokatolická farnost Brumovice 
Římskokatolická farnost Březník 
Římskokatolická farnost Dobřínsko 
Římskokatolická farnost Jemnice 
Římskokatolická farnost Jinošov 
Římskokatolická farnost Lanžhot 
Římskokatolická farnost Lomnice 
Římskokatolická farnost Rajhrad 
Římskokatolická farnost Sloup 
Římskokatolická farnost Šlapanice 
Římskokatolická farnost Velké Bílovice 
Retry s.r.o. 
Rotary klub Valtice - Břeclav 

VĚCNÝMI DARY NÁM MOC POMOHLI: 
ALBI Česká republika a.s. • Balónky, s.r.o. • Big-
Media s.r.o. • Centropen, a.s. • Comax Bowling 
s.r.o. • Čokoládovny Fikar • Diecézní charita Brno 
• Ing. Blanka Drápalová • EUROGALAXIE s.r.o. • 
Fakulta podnikatelská VUT • Chata Štvanice • Jiří 
Ferby; KINDO, s.r.o. • Levné knihy • LMC s.r.o. • 
Metrostav a.s. • Optimalvit s.r.o. • Planet Bowling 
Olympia Brno • United Bakeries, a.s. • Vintage 

Village • Vinutka • VŠ Newton College • V-Tour 
s.r.o. • Wellness Kuřim s.r.o. • www.malujmese.
cz •WIKY spol. S r.o. 

NAŠI ČINNOST PODPOŘILI TITO DOBŘÍ LIDÉ: 
Eva Bártová • Ludmila Běhanová • Jana Bílková 
• Bohumil Bradáč • Bc. Zuzana Bročková • Fran-
tišek Brůna • Marie Citterbardová • Jan Čajka • 
Magdalena Čoupková • Roman Diviš • Přemysl 
Dížka • MUDr. Vladimír Dadák • Petr Doležal • 
Jindřiška Dvořáková • RNDr. Milana Faltusová • 
Štěpán Florián • Růžena Frantová • Hana Gaven-
dová • Arnošt Goldflam •Josef Grolich • Ladislav 
Grunda • Martina Handlová • Josef Havelka • 
manželé Havlátovi • Vlasta Heroldová • Vladimíra 
Holasová • Tamara Horáková • Jaroslava Hudcová 
• Marie Chrástecká • Margita Illovská • Ing. Sta-
nislav Janků • Jiří Jeniš • Ing. David Jílek • Eva 
Kadlecová • Božena Kaďourková • PhDr. Ivan 
Kania • Pavel Kaupa • RNDr. Jiří Koch • Pavel Kon-
zal • Kopřivovi • Karla Kovaříková • Dobroslava 
Kricklová • František Kozubík • Petr Kucharčík • 
Pavel Lacina • Zuzana Linhartová • RNDr. Milan 
Líbezný • Marie Maděřičová • Marečkovi • Alois 
Medla • Viktor Mechl • Mgr. Jiří Mikulášek • 
Ludmila Moravcová • Jan Nekuda •Helena Neru-
dová • Václav Novák • Marcela Novotná • MUDr. 
Jindřich Olšovský • Věra Palacká • Mgr. Šárka 
Pantůčková • Jiří Pavlica • Jenovefa Petrů • Tomáš 
Polách • Severin Pošta • Josef Požár • Jiří Prudký 
• Hana Ráčková • Mgr. Pavel Rajmic • Martin 
Rája • Monika a Břetislav Rychlíkovi • Ing. Josef 
Ryšávka • Rudolf Sláma • Irena Sobotková • Jiří 
Suchánek • Ing. Václav Svoboda • Ing. Ivo Šilhá-
nek • Hedvika Šimíčková • Ing. Pavel Šimonek • 
MUDr. Ondřej Škoda • MUDr. Milan Šulc • Ing. 
Josef Švec • Libuše Tarabová • Stanislav Valenta • 
Magda Vaňková • Mgr. Karin Vavrošová • Radek 
Vichr • Renata Vintrová • Jitka Vyhlídalová • 
Milada Wurmová • Ing. Jan Zachoval 



Ať Vám rok 2017 
vloží do rukou klíče 

od radostného a šťastného 
života přeje


