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Blíž k sobě

Datum a čas: 16. 2. 2023, 18.00 hod.
Místo konání: on-line webinář

Manželství, vztah dvou lidí s tolika odlišnostmi, nás vybízí k hledání toho, co nás 
spojuje. Výrazně je to vidět v oblasti prožívání sexuality u muže a u ženy, stejně 
jako ve formě komunikace, kdy rozdíly jsou obecně známé.

Zveme Vás na webinář, kde si povíme o tom, jak navzájem komunikovat o roz-
dílech a svých potřebách, i co můžeme v oblasti sexuality zlepšit.

Na webinář je nutné se registrovat přes www.cenap.cz/kurzy-pro-verejnost/.

Organizátor: Centrum naděje a pomoci, MUDr. Ludmila Lázničková, 
mob.: 731 428 333 (ambulance), www.cenap.cz

Změna programu vyhrazena. Magistrát města Brna neodpovídá za obsahovou 
náplň akcí uveřejněných v tomto informačním letáku.



Vážení Brňané,

dovolte mi napsat několik vět k letošnímu Národnímu týdnu manželství. Rodina 
a manželství je dar, který rozhodně nemá to štěstí prožít každý. Proto je potřeb-
né si jej vážit a připomínat. Nepíše se mi úplně jednoduše o manželství, protože 
sám se teprve v letošním roce chystám a těším na svatbu. O to více ale nám 
všem přeji, aby se v tomto roce dařilo si vzpomenout na důležitost a radost, 
kterou rodina a manželství přináší a umí přinášet. Rodina je základem našeho 
šťastného a spokojeného života a přístavem, kam se můžeme vracet. Národní 
týden manželství je příležitostí pro všechny páry zaměřit se na svůj vztah. Brno 
se letos ke kampani připojuje už posedmé. Stojí za to se podívat, co všechno 
vám letošní ročník přináší a budeme velice rádi, pokud se jakkoli zapojíte. Snad 
vám může být inspirativní některá z  plánovaných akcí, které Národní týden 
manželství s podtitulem „Manželské kontrasty“ nabízí.

Váš 

RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.

radní města Brna 
pro oblast prorodinné politiky

„Obrázky drobných radostí“

Datum a čas: 13. až 19. 2. 2023 s přesahem do dalších měsíců
Místo konání: Brno
Přihlášení: tel.: 724 211 264, e-mail: filianek@filianek.cz

Filia klub a Filiánek, z.s. Vás zve k účasti na výzvě “Obrázky drobných radostí”.

Slůvkem „Filia“ označovali staří Řekové lásku mezi členy rodiny. Víte, co Váš 
partner má rád a čím mu můžete udělat radost, umíte ocenit svého partnera? 
Udělejte drobnou radost partnerovi a podělte se o tento okamžik. Zašlete na 
e-mail filianek@filianek.cz fotografii do galerie nápadů drobných radostí. Fo-
tografie vyhodnotíme a vítězný pár bude odměněn poukazem na večerní ples 
Filia klubu a Filiánku, který se bude konat 1. 4. 2023 v Semilasse v Brně. Pro zú-
častněné dvojice máme připraveno ještě malé překvapení v podobě vycházky 
„Kdo má rád, má rád i Brno.“, na kterou se můžete sami vydat do centra města 
Brna, dle naší nápovědy.

Organizátor: Filiánek, z.s., Antonínská 18, 602 00 Brno, tel.: 724 211 264, 
www.filianek.cz

Manželské kontrasty

Datum a čas: 14. 2. 2023, 17.00–18.30 hod.
Místo konání: Centrum pro rodinu a sociální péči Brno, 

Biskupská 280/7

Zveme Vás na přednášku psycholožky, manželské a  rodinné poradkyně 
Mgr. Terezie Pilátové Osecké, Ph.D. Partnerské vztahy obvykle začínají tím, že 
nás k tomu druhému přitáhnou věci, které máme společné. Co ale s tím, co vní-
máme nebo prožíváme odlišně? Je nutné přijímat naše odlišnosti jako něco, co 
nás odděluje anebo je možné na ně nahlédnout jako na něco, co nám umožňu-
je růst? A co naše manželské kontrasty? Nemusíme se vzdávat toho, kým jsme, 
abychom mohli být v manželství spokojeni.

Na přednášku není třeba se předem registrovat.

Organizátor: Centrum pro rodinu a sociální péči Brno, Mgr. Jana 
Jakešová, tel.: 518 328 816, mob.: 731 604 064, www.crsp.cz

Národní týden manželství 2023
Přehled akcí 

Valentinská pouť 2023

Datum a čas: 13. 2. 2023, 17.00 hod.
Místo konání: kostel sv. Michala v Brně (na Dominikánském 

náměstí)

Zveme Vás na již tradiční akci v kostele svatého Michala v Brně. Motivací k je-
jímu pořádání je Vám navrhnout alternativu ke konzumnímu slavení svátku 
svatého Valentina. V podvečer tohoto svátku si tak budeme moci poslechnout 
zajímavou přednášku o vztazích nebo několik písniček. Více informací o  této 
akci sledujte na facebookové události nebo webových stránkách DCM Brno.

Organizátor: Sdružení Petrov, z.s., www.sdruzenipetrov.cz


