
„Milí Brňané,
město Brno se letos již počtvrté připojuje k Národnímu týdnu manželství. Pro letošní ročník, který 
je již čtrnáctým, bylo zvoleno téma MANŽELSTVÍ V SÍTI a na toto téma proběhne ve městě Brně řada 
zajímavých akcí, na které přijměte moje srdečné pozvání.
Přes všechny technické možnosti, které se nám dnes nabízejí a mohou být dobrými pomocníky, 
člověk potřebuje opravdovou blízkost druhého člověka a partnerství mezi mužem a ženou patří 
bezesporu k nejdůležitějším a nejkrásnějším „spojením v síti lidských vztahů“ a právě v manželství  
a rodině ji prožíváme naplno.
Připomeňme si i letos důležitost manželství a také to, že každé manželství potřebuje péči,  
aby zůstalo krásné. Začněme se mu tedy věnovat třeba právě teď…

Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátorky statutárního města Brna

11. 2. 2020/17.00-18.30

MANŽELSTVÍ V SÍTI
Přednáška známého brněnského 
kadeřníka a jáhna Mgr. Jana Špilara. 
(Vstupné dobrovolné).

Místo konání: Centrum pro rodinu  
a sociální péči, Biskupská 7, Brno 
Organizátor: Centrum pro rodinu  
a sociální péči v Brně, Biskupská 7. 

15. 2. 2020 /17.00

JAK ŽÍT SPOLU  
OFF-LINE  
– SKUTEČNÁ 
BLÍZKOST, 
KOMUNIKACE  
A SEBEOTEVŘENÍ
Chytré návyky pro důvěrný vztah, který jste 
vždycky chtěli.

www.atmosferabrno.cz, Vstup volný.

Místo konání: Sborový dům, Střední 10
Organizátor: Atmosféra Brno

12.2.2020/18.30

JAK PROŽÍVAT 
SPOKOJENÉ 
MANŽELSTVÍ  
V KAŽDÉM OBDOBÍ 
ŽIVOTA?
Připadáte si ve vašem životě jako na 
houpačce? Dlouholetí lektoři Motivačních 
víkendů pro manželské páry Iva a Milan 
Kernovi nám prozradí, jak prožívat 
spokojené manželství navzdory měnícím  
se okolnostem našeho života. Vstup volný.

Místo konání: Společenské centrum 
Bystrc, Odbojářská 2, Brno-Bystrc
Organizátor: RUNWAY BYSTRC Baptisté 
Brno, www.runway-bystrc.cz

13.2.2020/18.30

LÁSKA V DIGITÁLNÍM 
SVĚTĚ
Láska má mnoho tváří a podob. Svět 
digitálních technologií nabízí stále více 
možností a návodů, jak prožívat lásku.  
Dá se vůbec rozpoznat, co je opravdovým 
obrazem lásky? Jak neuvíznout v síti toho, 
co lásku ničí? 

Přijďte se zamyslet nad situacemi, které 
současné moderní technologie do vztahu 
mohou přinést. 

Je nutné se přihlásit předem: 
https://www.cenap.cz/prednasky

Vstupné: dobrovolné 

Místo konání: Centrum naděje  
a pomoci (CENAP), Vodní 13, 602 00 Brno
Organizátor: Centrum naděje a pomoci 
(CENAP)

12.2.2020/19.00

SKRYTÁ ÚSKALÍ 
PORNOGRAFIE 
– JAK PORNOGRAFII 
ZABRÁNIT, ABY NÁM 
ZNIČILA VZTAH
Skutečné potěšení nebo náhražky? Dilema 
sexuality v digitálním věku zkříží cestu 
někdy i Vám. Jak se ubránit zkratkám,  
a i v sexu získat vždy něco víc?

www.atmosferabrno.cz , Vstup volný.

Místo konání: Impact Hub Brno, 
Cyrilská 7
Organizátor: Atmosféra Brno

10.2.2020/19.00

LAPENI V ONLINE 
– ZÁKEŘNÍ ZLODĚJI 
LÁSKY
Hořkou perspektivou současných 
vztahů je osamělost. Ale samota Vás 
snadno může potkat i v páru, když si 
nepohlídáte vůli,  
energii a čas.

www.atmosferabrno.cz, Vstup volný.

Místo konání: Impact Hub Brno,  
Cyrilská 7
Organizátor: Atmosféra Brno

13.2.2020/19.00

MANŽELSTVÍ V SÍTI 
ANEB JAK SE NÁM 
KOMUNIKUJE
Moderovaná diskuse o komunikaci 
s těmi, kteří do manželství vstoupili 
nedávno i těmi, kteří to spolu 
táhnou již desítky let. Jaké si našli 
komunikační kanály a jak se jim 
daří je udržet funkční, se bude ptát 
pozvaných hostů moderátorka 
Křesťanského magazínu ČT Brno 
Petra Oppeltová-Vychodilová.  
Vstup volný.

Místo konání: Smetanova 20, Brno
Organizátor: Sbor Bratrské jednoty 
baptistů v Brně,  
www.baptistebrno.cz

www.tydenmanzelstvi.cz
www.brno-prorodiny.cz


