
 

POZVÁNKA 

Neboj se, zvládneš to aneb Tajemství dobré výchovy 
přednáška o výchově, o nás samotných a proč vlastně máme ty děti   

 
Co myslíte:  
Existuje něco jako tajemství dobré výchovy? Co cítí a o čem opravdu přemýšlejí malé děti? Čeho se 
nejvíce bojí? Co nejvíce potřebují? Jaké děláme nejčastější chyby ve výchově? Proč je vlastně prvních 
šest let v životě naprosto klíčových? A co jsou to životní scénáře, které nás doprovázejí životem?  
 
A také:  
Proč je máma základním diamantem našeho života? Co je to vlastně tajný kód a jak si hledáme 
partnera pro život? Co je to most důvěry? A co znamená most odvahy? Jak vypadá třetí zrada matky? 
Máme se při rozhodování v životě spoléhat spíše na intuici nebo na rozum? Co znamená, že je dítě 
„popelnicí“ rodiny? Proč mluvíme o věku 40 let jako o druhém nádechu? A proč roste počet žen, 
které jsou v tzv. vnitřní izolaci?   
 
To všechno jsou otázky, na které se dozvíte odpovědi během přednášky, kde zavládne vlídná a 
pohodová atmosféra. Dozvíte se informace o vás samotných, o mužském a ženském světě, ale hlavně 
o rodině, výchově a proč vlastně máme ty děti.  
 
Hlavním cílem je umožnit, abyste si měli čas v klidu a pohodě odpovědět na zdánlivě jednoduché 
otázky ohledně výchovy dětí a své životní spokojenosti.  
 
Pro koho je určena: pro učitele, rodiče, pro pomáhající profese, pro zájemce  
Kdy se bude konat: 22. dubna 2022  
Jak dlouho to bude trvat: od 9 do 14 hodin 
Kde se bude konat: v aule Střední průmyslové školy na ul. 28. října 1598 ve Frýdku-Místku 
Přednášející: PhDr. Marek Herman 
Vstupné: 600 Kč 
 
Možnost přihlášení přes tento odkaz Neboj_se_zvladnes_to_aneb_Tajemstvi_dobre_vychovy 
nebo zadáním čísla kurzu 2328242200 do pole Aktuální nabídka kurzu na www.kvic.cz  

Kurz je akreditován MŠMT pod číslem 25242/2016-1-703 
 
O lektorovi: 
PhDr. Marek Herman je zkušený a uznávaný lektor, 
dlouhodobě se zaměřuje na sebepoznání, seberozvoj a 
výchovu dětí do šesti let. Je sympatický svým osobním 
zaujetím, se kterým svoje dílny a semináře vede. Přednáší 
na Universitě Olomouc, napsal knihy „Najděte si svého 
marťana“, „Jsi tam, brácho?“ a „Máma není služka, máma je 
dáma“. Všechny tři knihy se okamžitě staly bestsellery.    
 
 

 

Kontakt pro informace: Karin Šebestová  karin.sebestova@kvic.cz     595 538 048 
Kontakt pro přihlášky: Bronislava Raníková bronislava.ranikova@kvic.cz   595 538 029 
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