
 
 

Program přednášek CSSP „Mezi ploty“ 2019 
 

Srdce rodinné zóny 

Sobota 25.5. 
Sešíváte svojí rodinu? Aneb nevlastní táta, nevlastní máma. 
12:45 - 13:15 | Srdce rodinné zóny 
Co všechno obnáší sžívání a soužití? Jaké nečekané otázky, nejistoty, dilemata a emoce 
vyplouvají? Co kdo od koho čeká? Co je výhodné dělat a čemu je lepší se vyhnout? Lze to vůbec 
zvládnout? 

Přednášku povedou Mgr. Renata Veselá a Mgr. Jana Sonntagová z Poradny pro rodinu, 
manželství a mezilidské vztahy. 

Jak úspěšně zvládnout partnerskou/manželskou krizi? 
14:00 - 14:45 | Srdce rodinné zóny 

Budeme si povídat o tom, co každý ví a jen málokdo dělá. O tom, že dlouhodobý partnerský 
vztah není procházka růžovou zahradou a že bez práce nejsou koláče. O tom, že cesta vztahu je 
plná záhadných překážek a osvobozujících úkolů. O tom, že v běžném každodenním soužití 
nemáme příliš času ani chuti zdolávat draky a vysvobozovat se ze svých zakletí. 

V rámci našeho povídání se podíváme, podle čeho můžeme poznat přicházející nebo již 
propuknutou partnerskou krizi. Podíváme se i na důležité předpoklady k tomu, abychom takovou 
krizi mohli vyzvat jako příležitost a dokonce na ní poporůst. 

Přednášku povede Mgr. Pavel Rataj z Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. 

Umíte spolu mluvit? 
17:00 - 17:30 | Srdce rodinné zóny 

Je přímá a otevřená komunikace pro vztah přínosem? Zraňuje, nebo přináší svobodu do vztahu? 

Přednášku povede Mgr. Martina Pavla Sládková z Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské 
vztahy. 
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Jak dítě prožívá rozvod? 
18:15 - 18:45 | Srdce rodinné zóny 

Náš příspěvek se bude týkat problematiky rozvodu rodičů a jeho dopadu na děti. Co prožívá dítě 
během rozvodu, co mu pomůže a čemu by se naopak měli rodiče vyhnout? Co nejčastěji rozvod 
komplikuje a jak dosáhnout toho, aby si z této zkušenosti dítě neodneslo trauma? 

Přednáší Mgr. Dominika Kociánová a PhDr. Monika Prajzlerová z Trianglu – centra pro rodinu. 

 

Neděle 26.5. 
Je pravda, že máme v rodině přecitlivělé dítě? 
14:00 - 14:45 | Srdce rodinné zóny 

Zamyšlení se nad dětskou citlivostí. Kde jsou hranice mezi dítětem citlivým a přecitlivělým? 
Jak a čím úzkostné dítě podpořit? Jakým způsobem v rodině komunikovat, abychom synům a 
dcerám pomohli najít cestu k jejich vyšší sebedůvěře. 

Přednáší Mgr. Pavla Jirásková a Mgr. Juraj Žáček z Trianglu – centra pro rodinu. 

Jsme schopni spolu v krizi mluvit? 
15:30 - 16:15 | Srdce rodinné zóny 

Je možné si ve vypjaté situaci vůbec porozumět nebo se na něčem dohodnout? Pojďme 
společně hledat úskalí a příležitosti krizových stavů v partnerské komunikaci na úrovni mysli, 
emocí a těla. 

Přednášku povede Mgr. Tomáš Bláha z Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. 

„Nenuť mě, abych ti zase ublížil. Vždyť víš, že tě miluju.“ 
17:00 - 17:30 | Srdce rodinné zóny 

Domácí násilí – kde končí zdravý vztah a začíná něco, co už není doopravdy láska? Co můžeme 
dělat a čeho se vyvarovat? A dá se s tím vůbec něco dělat? Terapeutická a sociální práce v 
případech domácího násilí z praxe Intervenčního centra. 

Přednáší Zuzana Chomová z Intervenčního centra. 

Domácí násilí páchané na mužích – Stávají se oběťmi pouze ženy? 
18:15 - 18:45 | Srdce rodinné zóny 



Přednáška nabízí vhled do problematiky domácího násilí páchaného na mužích očima 
psycholožky Intervenčního centra Praha. Dozvíte se, jaké procento mužů v roli oběti domácího 
násilí do Intervenčního centra Praha přichází, s jakými formami násilí se tito muži setkávají 
nejčastěji, zda a čím se psychoterapeutická práce s muži v roli oběti DN liší od práce s jinými 
klienty a jak konkrétně práce s touto vysoce ohroženou skupinou klientů probíhá. 

Přednáší Barbora Kvasničková z Intervenčního centra. 

 

Srdce alternativní zóny 
Neděle 26.5. 
Kognitivně-behaviorální terapie: udělejte si jasno. 
12:30 - 13:00 | Srdce alternativní zóny  

Proč Světová zdravotnická organizace doporučuje KBT jako metodu první volby u 
nejrozšířenějších psychických poruch? Jak se liší staré a nové přístupy v KBT? Chcete nahlédnut 
do psychoterapeutické kuchyně a poznat základní postupy KBT, které vám mohou pomoci hned 
dnes? Víte, jak pro sebe najít toho správného psychoterapeuta? 

Přednáší MUDr. Robert Kačeňák z Krizového centra RIAPS. 

O psychické krizi a možnostech pomoci 
15:30 - 16:00 | Srdce alternativní zóny  

Život přináší nejen radostné chvíle, ale také nás vystavuje situacím, které jsou těžké a náročné. 
Co lze dělat, když se ocitneme v obtížné životní situaci, která ohrožuje naše duševní zdraví? 
Jaké jsou možnosti svépomoci a kdy je dobré vyhledat pomoc odborníka? Co dělat, když chcete 
pomáhat lidem v krizi na profesionální úrovni? Hovořit se bude o krizové pomoci, kterou mají lidé 
k dispozici a mnohdy o ní ani nevědí. 

Přednáší MUDr. Robert Kačeňák z Krizového centra RIAPS. 
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