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PŘEDNÁŠKY
Přednášky se uskuteční ve dvou přednáškových blocích 
středa 15.00–17.00 hodin (viz str. 41)
pátek 10.00–12.00 hodin (viz str. 69)

Jsou rozděleny do pěti tematických okruhů:
1. Víra, církev, duchovní život 
2. Křesťan a svět (Svědectví o prožívání a předávání křesťanské víry)
3. Vztahy, sexualita, manželství
4.  Média, psychologie, móda… (Přednášky o tématech, která hýbou sou-

časnou společností) 
5. Workshopy

 :  Přednáška označená tímto symbolem je doporučena pro starší 
účastníky CSM – bude mít charakter vysokoškolské přednášky. Mohou 
však přijít i mladší, kteří mají o téma zájem.

Sály a pódia, kde se přednášky uskuteční, naleznete v mapě pod příslušným 
číslem. Přednáškové sály mají většinou omezenou kapacitu. I z tohoto 
důvodu prosíme, abyste na přednášky chodili na čas .
Součástí většiny přednášek bude také čas na diskuzi, takže si můžete již 
dopředu připravit své dotazy.
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Přehled přednášek a workshopů 
středa 15. srpna, 15.00–17.00
název přednášky přednášející místo

VÍRA, CÍRKEV, DUCHOVNÍ ŽIVOT
Zpověď – místo smíření, posvěcení  
a setkání

Blaha František č. 36

Proč má církev dogmata? Bouma David č. 21
Když křesťanství hraje všemi barvami  
(O Panně Marii)

Brož Prokop č. 24

Život v Duchu Svatém Graubner Jan č. 5
10 strategických úkolů  
v duchovním životě

Holub Tomáš č. 50

Odvaž se, zavaž se!  
(O hledání životního povolání)

Kořínková Vincenta č. 19

Lenost jako parazit Lachmanová Kateřina č. 16
Web 2.0 aneb 7 ctností nebo 7 neřestí  
v kyberprostoru

Mátiková Anna č. 17

Jak může sociální učení církve pomoci  
v dnešní civilizační krizi?

Mlčoch Lubomír č. 21

Proč je důležité zajímat se o Bibli? Pacner Stanislav č. 14
Jakou tvář má Bůh? Sivek Vojtěch č. 30
Buďte před každým připraveni 
obhájit svou víru

Šimáček Mirek č. 31

Historie liturgie - od apoštolů přes 
Trident k II. vatikánskému koncilu  
až do současnosti 

Tichý Radek č. 9

KŘESŤAN A SVĚT (SVĚDECTVÍ O PROŽÍVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ  
KŘESŤANSKÉ VÍRY)
Křesťanská politika – nesplnitelný ideál 
nebo reálná příležitost?

Balík Stanislav č. 17

Jak neuvíznout v pavučině závislostí
Konvalinková 
Immaculata

č. 13

Beseda – Jak svědčit o Kristu mezi 
nevěřícími

Strach Jiří č. 10
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Rok ve službě chudým ve světě Vracovský Stanislav č. 12

VZTAHY, SEXUALITA, MANŽELSTVÍ

Jak vyzrát na zádrhele v chození
Čihákovi Ivanka  
a Martin

č. 20

Společné bydlení před svatbou  
ANO či NE?

Imlaufovi Hana a Petr č. 17

Antikoncepce jako lék? Lázničková Ludmila č. 27
Proč je sex posvátný? Skočovský Karel č. 15

Když jsou problémy s těhotenstvím
Šmehilovi Lucie, 
Martin, Mário

č. 22

MÉDIA, PSYCHOLOGIE, MÓDA… (PŘEDNÁŠKY O TÉMATECH, KTERÁ 
HÝBOU SOUČASNOU SPOLEČNOSTÍ)
Peníze? A co dál…? Fabíny Štefan č. 25
Lidský život jako nezasloužený dar 
nevyčíslitelné hodnoty

Hach Petr č. 11

Jsou média vůči křesťanství zaujatá? Heller Jan č. 28
Komunikace – základ, na kterém 
budujeme vztahy (nejen partnerské)

Nováková Marie č. 19

Předejdou vás do nebeského království 
(O prostituci a novodobém otroctví)

Stráníková Marie-Klára č. 18

Dlouhá sukně bledá líčka, tak se pozná 
katolička… anebo je to jinak?

Špilar Jan č. 29

Jak se vyznat v moderní hudbě  
– existují negativní hudební styly?

Šupol Pavel č. 25

Chyby moje, chyby druhých…  
a naše povolání

Vančura Jan č. 14

WORKSHOPY
Workshop - moderování a práce  
s mikrofonem

Antlová Karolina, 
Habáň Radek

č. 23

Workshop - kultura hlasového projevu 
pro lektory

Dostálek Igor č. 14

Workshop – Základy harmonie  
aneb Jak si poradit s tvorbou vícehlasu

Múčka Ondřej č. 14

PŘEDNÁŠKY – středa 15. srpna
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BLAHA FRANTIŠEK

Zpověď – místo smíření, posvěcení a setkání
O svátosti pokání a smíření
místo: Biskupské gymnázium – jídelna (č. 36)

Taky se ti nechce ke zpovědi a odkládáš ji, jak to jenom jde? Máš pochyb-
nosti, jestli to vůbec k něčemu je, a myslíš si, že si to s Hospodinem můžeš 
vyříkat sám/sama a žádného kněze k tomu nepotřebuješ? A přesto tušíš, že 
by tě pravidelná upřímná svátost smíření v životě mohla posouvat dopředu... 
Toužíš prožít svátost smíření jako setkání? Pokud je ti něco z těchto otázek 
blízké, můžeš přijít, vyslechnout několik zkušeností a podělit se se svými...

P. Mgr. FRANTIŠEK BLAHA SBD je 25 let knězem, o 2 roky déle salesiánem 
Dona Boska. Působil v Rajhradě, v Brně, v Praze a v současnosti žije v 
salesiánské komunitě v Ostravě.

BOUMA DAVID

Proč má církev dogmata?
O dogmatech, jejich významu a hierarchii
místo: KD Vysočany – horní sál (č. 21)
doporučení: 

Slovo dogma je mnoha lidmi vnímáno jako něco velmi nesympatického  
a „myslet dogmaticky“ znamená v běžné češtině opak otevřeného a kritického 
přemýšlení. Přesto je dogmatika královnou teologie a dogmata vybroušené 
drahokamy v pokladnici víry církve. Přednáška chce srozumitelně vysvětlit, 
co je dogmatická teologie, jak vznikají dogmata, co je hierarchie pravd víry 
a jaký význam mají dogmata v životě církve. Ukážeme si, že správně pojaté 
dogma je všechno jiné než ideologické okleštění pravdy a že základním 
„dogmatem“ víry je sám Ježíš. Počítá se s diskusí.

P. ThLic. DAVID BOUMA, Th.D. kněz královéhradecké diecéze. Přednáší 
na Katolické teologické fakultě v Praze fundamentální teologii a působí 
na Katedře kulturních a náboženských studií Pedagogické fakulty v Hradci 
Králové. Věnuje se též pastoraci rodin a řádových sester.
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BROŽ PROKOP

Když křesťanství hraje všemi barvami
 O postavě Panny Marie a správných formách úcty k ní
místo: Zelená hora (č. 24)

Je jeden velmi důležitý postoj, bez něhož nemůže přežít žádné opravdové 
přátelství: úcta. Je-li úcta prokazována Bohu, stává se zbožností. Přednáška 
chce předložit před oči postavu Panny Marie, která se jako žena účastní Božího 
konání. Úcta k ní nezůstává jen vnějším úkonem, ale vytváří společenství s ní 
a přivádí k Božímu dění v tomto světě. Jak objevit šarm a půvab Matky Boží? 
Jak nalézt Boha, který noří své ruce do lidských příběhů? Budeme hledat 
odpovědi na tyto i další vaše otázky.

P. ThLic. PROKOP BROŽ, Th.D. vystudoval Katolickou teologii v Praze  
a Římě a je 15 let knězem. Působil v různých farnostech královéhradecké 
diecéze. Nyní působí jako děkan Katolické teologické fakulty v Praze. Je čle-
nem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v Praze.

GRAUBNER JAN

Život v Duchu Svatém
O biřmování a působení Ducha Svatého v našem životě
místo: Klášterní kostel (č. 5)

Může biřmování zásadně změnit život člověka? Je biřmování potřebné pro 
všechny? Co dělat, abych vyzískal ze svátosti biřmování maximum? Může 
žít v Duchu Svatém i obyčejný mladý člověk, který nemá zvláštní duchovní 
zážitky? O těchto a dalších otázkách můžete mluvit s arcibiskupem Janem 
Graubnerem.

Mons. JAN GRAUBNER je arcibiskupem olomouckým od roku 1992. Stál 
u založení Sekce pro mládež. V České biskupské konferenci zodpovídá  
za misie, charitu a přípravu Cyrilometodějského jubilea. Kromě jiného se 
věnuje duchovnímu doprovázení a formaci biřmovanců.
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HOLUB TOMÁŠ

10 strategických úkolů v duchovním životě
Jak bojovat s překážkami v duchovním životě
místo: Sportovní hala (č. 50)

Jedna ze služeb, ke které mne Hospodin povolal, byla služba vojenského kap-
lana. Odtud jsem si odnesl jednu úchylku : pojmenovávat věci jasně a dost 
stručně – ono to totiž v boji jinak nejde. Rád bych podobnou metodu použil 
i ve svém povídání o praktických zásadách duchovního života, které nejsou 
něčím vedle našeho normálního života, ale jeho součástí.

Mons. ThLic. TOMÁŠ HOLUB, Th.D. pochází z královéhradecké diecéze 
a je knězem 19 let. Působil jako vojenský kaplan v Bosně a Hercegovině  
a následně také jako hlavní kaplan Armády České republiky a poradce ministryně 
obrany. Od roku 2011 je generálním sekretářem České biskupské konference. 
Angažuje se ve vedení křesťanských kurzů pro mládež JUMP, přednáší v rámci 
Charismatické obnovy a meditačních kurzů pro mládež a manželské páry.

KOŘÍNKOVÁ VINCENTA

Odvaž se, zavaž se! 
O životním hledání, naslouchání, volání a povolání
místo: Sokolovna – velký sál (č. 19)

Jsem povolán? Proč žiji na světě? Proč mě Bůh volá a miluje… a nedá mi 
pokoj? Jak, kdy a proč hledali své osobní povolání, vám prozradí manželé 
Amálie a Petr Beránkovi z Brna, Petr Šabaka, vojenský kaplan z Moravské 
Třebové a sestra Vincenta Kořínková, boromejka z Frýdku-Místku.

Sestra VINCENTA KOŘÍNKOVÁ pochází z Ostravy. Za komunismu vstoupila 
tajně k sestrám boromejkám a musela se skrývat před StB. Bylo jí teprve 
15 let, když se rozhodla k tomuto kroku. Až v roce 1990, kdy padla železná 
opona, mohla složit veřejně své věčné sliby v Kongregaci Milosrdných sester 
sv. Karla Boromejského. Nyní pracuje jako odborná duchovní asistentka 
pro pastoraci povolání v ČR a je národním delegátem v Evropě. Věnuje se 
duchovnímu doprovázení mladých lidí.
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LACHMANOVÁ KATEŘINA

Lenost jako parazit
Co dělat, když se nám nechce?
místo: Zámek – venkovní pódium (č. 16)

Lenost je skutečně něco jako parazit. V tom spočívá dobrá zpráva – nutně  
k životu nepatří. Ale špatná zpráva – pokud se lenost v našem životě zakoření 
a rozmůže, opravdu parazituje na všem možném: Obírá nás o energii, o čas, 
o kvalitní vztahy, o naše obdarování i budoucí možnosti. A za ní se vkrádá 
smutek, nechuť, otrávenost. Co s tímhle parazitem? Určitě nekrmit… 

PhDr. KATEŘINA LACHMANOVÁ, ThD. vystudovala ekonomickou fakultu 
v Ostravě, po pádu totality působila tři roky v evangelizační komunitě 
ICPE na Maltě. Teologii studovala v Českých Budějovicích a na Teresianu  
v Římě, psychologii na Gregoriánské univerzitě v Římě. Od r. 2005 pracuje  
na Pastoračním středisku v Praze a vyučuje na teologických fakultách v Praze 
a Olomouci. Je koordinátorkou Katolické charismatické obnovy v ČR a pracuje 
v týmu tábora pro mládež JUMP, který založila s přáteli v roce 2001. 

MÁTIKOVÁ ANNA

Web 2.0 aneb 7 ctností nebo 7 neřestí v kyberprostoru
O „aktualizacích“ života naší víry
místo: Zámek – Křížová chodba (č. 17)

E-mail, blog, Facebook, Twitter, browser... nejsou slova, která by potřebovala 
vysvětlení. Tvoří samozřejmou součást našeho každodenního slovníku ve 
světě, který již není pouze trojrozměrný. Jaký tedy je? Možná digitální... Je 
to svět, v němž každodenní aktualizace oblíbených aplikací není záležitostí 
profesionálních programátorských schopností. Stačí několik kliknutí a máš 
tu nejnovější verzi. Jak je tomu ale s tvou vírou? Stahuješ aktualizace tak 
pravidelně, jak na svém PC či mobilu? Je její aktuální verze alespoň v základních 
funkcích kompatibilní s výzvami, které jí předkládá svět kolem nás?

Sestra Mgr. ANNA MÁTIKOVÁ složila letos na jaře věčné sliby, nyní dokončuje 
studia teologie. Působí v pražské komunitě Dcer sv. Pavla, svůj apoštolát 
vykonává v redakci nakladatelství. Stále hledá nové cesty pro hlásání 
evangelia (např. e-neděle). Na signaly.cz má svůj blog pod nickem Annina.
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MLČOCH LUBOMÍR

Jak může sociální učení církve pomoci v dnešní 
civilizační krizi?
O sociálním učení církve
místo: KD Vysočany – Dolní sál (č. 21)
doporučení: 

Benedikt XVI. před svým zvolením hovořil o krizi kultury v Evropě. Netrvalo 
dlouho a propukla ekonomická krize, která vyústila v krizi veřejného 
zadlužení řady států. Nejen u nás jsou také stále zjevnější projevy krize 
parlamentní demokracie. Příčinami těchto projevů se zabývají mnohé 
vědecké disciplíny (nejen ekonomie), ale jejich šance na nalezení východiska 
je omezená. Sociální nauka církve je výjimečná svým celostním pohledem  
na lidskou společnost a pojetím smyslu lidského života. Proto je jedinou nadějí  
21. století pro všechny lidi dobré vůle.

Prof. Ing. LUBOMÍR MLČOCH CSc. přednáší etiku a ekonomii na Fakultě soci-
álních věd Univerzity Karlovy. Zároveň je členem Papežské akademie sociál-
ních věd v Římě. Sociální naukou církve se zabývá 20 let. Je šťastným manže-
lem, otcem dvou vdaných dcer a dědečkem pěti vnoučat.

PACNER STANISLAV

Proč je důležité zajímat se o Bibli? 
O Písmu svatém v našem každodenním životě
místo: ZUŠ – Divadelní sál (č. 14)

Co je to vlastně Písmo svaté? Proč je důležité se o Bibli zajímat? Jak k ní 
přistupovat, aby pro mě byla živým slovem? Jak se mohu s Písmem modlit? 
Odpovědi na tyto i další otázky budeme společně hledat v této přednášce.

P. ThLic. STANISLAV PACNER, ThD. je 17 let knězem brněnské diecéze.  
V současné době působí jako kaplan ve farnosti Rousínov u Vyškova. Zároveň 
vyučuje na Teologické fakultě v Olomouci biblickou hebrejštinu a výklad 
Starého zákona.
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SIVEK VOJTĚCH

Jakou tvář má Bůh
aneb Představy, které si děláme o Bohu
místo: jídelna ZŠ Komenského 2 (č. 30)

Každý z nás si dělá obrazy a představy o Bohu. Ty ovlivňují nás i náš vztah  
k Bohu. Přednáška se zaměří na to, jak tyto obrazy objevit a jak s nimi 
zacházet, aby nám posloužily jako pomoc k budování vztahu k Bohu a nebyly 
pro nás překážkou.

P. Mgr. VOJTĚCH SIVEK SBD je salesián, katolický kněz. Vystudoval teologii 
v Praze a psychologii na Filozofické fakultě v Olomouci. Působí ve farnosti 
Plzeň-Lobzy, mimo to pracuje jako supervizor v sociálních službách a posky-
tuje psychologické poradenství.

ŠIMÁČEK MIREK

Buďte před každým připraveni obhájit svou víru 
O spojení víry, rozumu a našeho každodenního jednání
místo: jídelna ZŠ Komenského 6 (č. 31)

Víra je Boží dar. Víra a rozum se navzájem podporují. Víra bez rozumu se 
může měnit ve fanatismus, rozum bez víry v bestii. Písmo v listu sv. Jakuba 
říká, že víra bez skutků je mrtvá. Víra se projevuje láskou k Bohu a lidem  
a pramení z ní naděje. Bez víry se nelze líbit Pánu – co to znamená? Více  
o spojení víry, rozumu a našich každodenních skutků se dozvíte v přednášce 
a následné diskuzi.

P. Mgr. MIROSLAV ŠIMÁČEK byl vysvěcen na kněze v roce 1976. Od roku 
1979 působil v Příchovicích, kde za jeho působení vzniklo místo spontánního 
setkávání mladých lidí a stalo se důležitou inspirací pro pastoraci mládeže 
v České republice. Po Sametové revoluci se stal vedoucím Sekce pro mládež 
ČBK. Od roku 2002 pak slouží jako farář v Ústí nad Labem a je zároveň 
biskupským vikářem pro pastoraci v Litoměřické diecézi.
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TICHÝ RADEK

Historie liturgie – od apoštolů přes Trident  
k II. vatikánskému koncilu až do současnosti
O vývoji liturgie
místo: Kaple sv. Barbory (č. 9)
doporučení: 

Za dva tisíce let – změnila se liturgie církve nebo ne? Kdy byla zavedena 
latina a kdy byla zrušena? Je možné při mši hrát na kytary? Který koncil víc 
změnil: Trident nebo Vatikán? Chodilo se vždy ke zpovědi? Se mší svatou, 
svátostmi, breviářem či liturgickými svátky se mnozí z nás potkávají poměrně 
často. Prozkoumat, proč a jak se bohoslužba během staletí vyvíjela, nám 
může pomoci, abychom lépe rozuměli její nynější podobě a při liturgii se 
lépe dokázali setkat s naším Pánem. Na uvedené a podobné otázky budeme 
společně hledat odpověď.

P. PhDr. RADEK TICHÝ, Ph.D. je novokněz z Prahy, student Papežského 
liturgického institutu v Římě a jeden z pomocných ceremonářů papeže 
Benedikta XVI.

BALÍK STANISLAV

Křesťanská politika – nesplnitelný ideál nebo reálná 
příležitost?
Politika a křesťanství v historii a dnes
místo: Zámek – freskový sál (č. 17)
doporučení: 

Politika je neoddělitelnou součástí lidského života v civilizované společnosti. 
Posláním křesťanů je proměňovat tento svět, k němuž politika neodmyslitelně 
patří. V minulosti se jim to více či méně dařilo, jako zásadní úkol jim angažmá 
ve veřejném prostoru zůstává i dnes a zůstane nadále. Přednáška se zaměří 
na úkol křesťanů v politice a na možnosti aplikovat v politice evangelijní 
poselství. Ohlédne se dozadu (do historie), kolem sebe (po současné Evropě 
a světě) i dovnitř (do nás).

doc. PhDr. STANISLAV BALÍK, Ph.D. je vedoucí Katedry politologie Fakulty 
sociálních studií Masarykovy univerzity a výkonný ředitel Centra pro studium 
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demokracie a kultury. Zároveň je autorem řady knih z oblasti komunální 
politiky, nedemokratických režimů a moderních církevních dějin naší vlasti. 
Publikuje komentáře v denním tisku, například v Lidových novinách. Aktivně 
se zapojuje do skautského hnutí a posledních deset let je také zastupitelem 
obce Bludov.

KONVALINKOVÁ IMMACULATA

Jak neuvíznout v pavučině závislostí 
Svědectví o práci se závislými – jak pomoci těmto lidem
místo: Dům dětí a mládeže (č. 13)

V přednášce si řekneme, jak vzniká závislost, jaké jsou nejčastější příčiny, 
na čem všem může být člověk závislý, jaké jsou možnosti se tomu vyhnout, 
a nakonec, jak z té pavučiny ven. Převážně bude řeč o alkoholu, drogách, 
hracích automatech, internetu, sexu, vztazích a o sebepoškozování. Přijde 
i na svědectví člověka, který prošel nějakou z daných závislostí. Přednáška 
bude vedena formou besedy.

Sestra Mgr. IMMACULATA MARIE KONVALINKOVÁ je členkou Kongregace 
Školských sester sv. Františka. Pracovala devět let s uživateli drog v Brně 
pro sdružení Podané ruce. Zároveň působí již desátý rok ve věznicích jako 
duchovní. V současné době žije v komunitě sester v Praze, kde pracuje  
na dívčím internátě jako vychovatelka (metodička prevence patologických 
jevů a keramička). Zároveň dochází na Dětský detox, do ženské věznice  
a věnuje se obětem sexuálního násilí.

STRACH JIŘÍ

Beseda – Jak svědčit o Kristu mezi nevěřícími? 
O evangelizaci slovem i činem
místo: Dům kultury (č. 10)

Každý s tím máme zkušenost. Občas se pohybujeme nebo žijeme mezi lidmi, 
kteří Boha neznají, mají jiné hodnoty, morální postoje. Někdy potom řešíme, 
jakým způsobem prožívat mezi „nevěřícími“ svoji víru. Dávat ji najevo?  
Za každou cenu jít proti proudu? Jak být věrný evangeliu, včetně požadavku 
na jeho šíření, a zároveň se neodcizovat svým kolegům, spolužákům, 
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přátelům? Na společné besedě bude možnost vyjádřit svoje zkušenosti  
s evangelizací a životem křesťana v prostředí, kde lidé Krista neznají.

Herec a režisér MgA. JIŘÍ STRACH pochází z Prahy. V dětství a mládí 
se objevoval v mnoha filmových rolích, nejznámější z nich jsou postavy 
Ládi Bajzy z televizního seriálu Bylo nás pět a postava Lotranda z filmové 
pohádky Lotrando a Zubejda. V roce 1999 dokončil studium režie na pražské 
FAMU. Jako režisér má na svém kontě dvě desítky televizních filmů, avšak 
jeho nejznámějším dílem je filmová pohádka Anděl Páně (2005), která byla 
úspěšně promítána v kinech. V letošním roce měl premiéru jeho druhý film 
určený pro diváky kin, Vrásky z lásky.

VRACOVSKÝ JAROSLAV

Rok ve službě chudým ve světě 
Adopce na blízko – Salesiánské misie ve světě
místo: Hasičská vzájemná pojišťovna (č. 12)

„Rok, který změnil můj život.“ Tato slova často opakují mladí lidé po návratu 
ze své obvykle roční dobrovolnické služby v salesiánských misiích. Jaké to 
je sloužit dětem ulice v Kongu? Prožít rok na indickém venkově? Vyučovat 
v salesiánském učňáku v Zambii? Co je to Adopce nablízko? A co všechno 
potřebuji k tomu, abych také mohl být dobrovolníkem?

P. Ing. Mgr. JAROSLAV VRACOVSKÝ SDB se od roku 2004 věnuje přípravě 
salesiánských misijních dobrovolníků. Je předsedou Salesiánské asociace 
Dona Boska a od září 2011 také zodpovědným za salesiánské misie.
Manželé MARIE a KAREL DVOŘÁKOVI prožili rok jako dobrovolníci  
ve venkovské škole v jedné z nejchudších oblastí Indie. O své zkušenosti 
napsali knihu „Sto dětí mi říká brácho“. Na ně a možná i na někoho dalšího  
se můžete těšit na této přednášce.

ČIHÁKOVI IVANKA A MARTIN 

Jak vyzrát na zádrhele v chození
O těžkostech, které přináší naše vztahy
místo: Sokolovna Dvorská (č. 20)
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Každý z nás touží po lásce, po vztahu, po blízkosti druhého. Skrze vztah nabý-
váme velkolepého pocitu své mužnosti, ženskosti. Jak to, že se nevyznáme 
sami v sobě, natož v partnerovi, i přes to, že se máme rádi? Co způsobuje, že 
se naše představy o lásce hroutí? Jak je možné, že naše zranění z minulosti 
ovlivňují náš vztah? Proč se bojíme, že se rozejdeme? Máme být obrazem 
Božím, Bůh je láska. Proč nás ale naše láska bolí, kde je Bůh v této chvíli? 
Odpověď na oblasti naší lásky, vztahovosti a jejich zádrhelů společně odkry-
jeme skrze psychologické, rozumové a teologicko-spirituální lidské poznání, 
které bude ochucené příběhy ze života a uměleckou projekcí.

Bc. IVANKA a Ing. MARTIN ČIHÁKOVI jsou 16 let manželé a mají tři děti. 
Oba byli členy týmu ADCŽM Nazaret – Martin 3 roky, Ivanka necelé 2 roky. 
Nyní slouží v církvi v oblasti pastorace, společně se věnují přípravě snoubenců  
na manželský život.

IMLAUFOVI HANA A PETR

Společné bydlení před svatbou ANO či NE?
místo: Zámek – Obřadní síň (č. 17)
doporučení: 

Proč to nezkusit ve společné posteli a kuchyni ještě před svatbou? Máte 
ve svém okolí páry, které ještě neměly svatbu, ale nastěhovaly se k sobě? 
Chcete si vy sami společným bydlením před svatbou ověřit a ujistit se, jaký je 
váš partner, protože nechcete, aby se právě vaše manželství rozpadlo? Jak to  
v takovém vztahu funguje? Jaké jsou výhody a jaká úskalí? Prospěje to vašemu 
vztahu? Jsou následná manželství spokojenější? Společně se zamyslíme nad 
těmito i dalšími otázkami na téma společného bydlení před svatbou.

Mgr. HANA a Ing. PETR IMLAUFOVI jsou manželé 26 let, mají 3 děti. Hanka 
pracuje v Křesťanské pedagogicko-psychologické poradně. Petr je zaměstnán 
jako auditor kvality. Často přednášejí o partnerských vztazích, sexualitě,  
o lásce mezi mužem a ženou. Společně se věnují přípravě mladých lidí na 
manželství formou malých společenství, která se scházejí v domácím 
prostředí vedoucího manželského páru pod názvem Snoubenecká setkání  
v rodině. 
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LÁZNIČKOVÁ LUDMILA

Antikoncepce jako lék?
Mýty a fakta o antikoncepci
místo: Úřad práce (č. 27)

O tom, jak hormonální antikoncepce působí, že zdaleka není tou nejspolehli-
vější metodou jak neotěhotnět, a že již vůbec neléčí takové stavy, jako je sil-
né krvácení či nepravidelnosti cyklů, si budeme postupně objasňovat v rámci 
této přednášky. Přijďte se zamyslet a společně nalézat řešení, která mohou 
být prospěšná nejen tělesnému zdraví.

MUDr. LUDMILA LÁZNIČKOVÁ je 27 let vdaná, má tři dnes již dospělé děti. 
Pracuje jako vedoucí Centra naděje a pomoci – CENAP a jako gynekoložka, 
která ve své ambulantní praxi vůbec nepředepisuje hormonální antikoncepci. 
Své pacientky léčí tak, že nedochází k poškození zdraví a přitom řešení je 
opravdu účinné. 

SKOČOVSKÝ KAREL

Proč je sex posvátný
Logika katolické sexuální etiky
místo: Městské divadlo (č. 15)
doporučení: 

Je učení katolické církve o sexualitě logické? Myslí papež to, co říká, opravdu 
vážně? Jak postoj církve k sexu souvisí se svátostnou povahou manželství? 
V první části přednášky se budeme zabývat podobnými otázkami se 
zaměřením na antikoncepci, manželskou čistotu a předmanželský sex. Cílem 
bude ukázat, že „katolická církev je pro skutečně odpovědné rodičovství 
a neskutečně dobrý sex“. V druhé části pak bude prostor pro bouřlivou  
a plodnou debatu.

Mgr. KAREL D. SKOČOVSKÝ, Ph.D., psycholog, kandidát kněžství. Absolvoval 
Filozofickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně se zaměřením na psycho-
logické poradenství. Doktorskou práci věnoval Vlivu přirozeného plánování 
rodičovství na manželský vztah. Nyní studuje teologii na papežské Lateránské 
univerzitě v Římě. Dlouhodobě se zabývá oblastí teologie manželství a rodi-
ny, teologií těla, morální teologií a bioetikou.
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ŠMEHILOVI LUCIE, MARTIN, MÁRIO

Když jsou problémy s těhotenstvím
O bioetických otázkách těhotenství, asistované reprodukci a řešení 
neplodnosti
místo: Orlovna (č. 22)
doporučení: 

Většina mladých lidí si představuje, že se jednou stane rodičem. Víte vše  
o své plodnosti? Co když se vám tento sen nebude dařit naplnit? Přednáška 
se bude věnovat léčbě neplodnosti, asistované reprodukci a řešení dalších 
problémů s těhotenstvím.

MUDr. LUCIE, MUDr. MARTIN a MUDr. MÁRIO ŠMEHILOVI jsou lékaři 
působící na oborech interny, urologie a gynekologie. Společně se zaměřují  
na problematiku neplodnosti z pohledu věřících lékařů.

FABÍNY ŠTEFAN

Peníze? A co dál...? 
O radostech a úskalích světa financí
místo: Hotel Jehla – salónek (č. 25)
doporučení: 

Jak lépe hospodařit se svými penězi? Proč je lepší finance plánovat? Je lepší 
bydlet v nájmu nebo splácet hypotéku? A je možné dosáhnout finanční 
nezávislosti, nebo raději čekat na důchod? Přednáška představí praktickou 
stránku hospodaření se svými penězi.

Mgr. ŠTEFAN FABÍNY vystudoval Katolickou teologickou fakultu v Praze. 
Je ženatý a má dvě děti. Od roku 2008 pracuje jako finanční specialista ve  
společnosti Broker Consulting a.s. Ve své práci pomáhá lidem šetřit čas  
i peníze a snaží se je tak vést k finanční pohodě.
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HACH PETR

Lidský život jako nezasloužený dar nevyčíslitelné 
hodnoty
O právu na život a právu o životě rozhodovat
místo: Městský úřad (č. 11)
doporučení: 

Přednáška se bude zabývat vývojem představ o počátku života lidského 
jedince z hlediska biologa a embryologa. Představí možnosti a etické problémy 
spojené se světskými názory na možnost zasahování do raného vývoje,  
o rozdílných představách o nabytí „lidského charakteru“ vyvíjejícího se 
zárodku. Dalším tématem bude hodnota a důstojnost každého lidského 
jedince ve vztahu ke stárnutí a umírání. 

Doc. MUDr. PETR HACH, CSc., Dr. Med. h. c. je členem papežské akademie 
Pro vita, docentem histologie a embryologie, emeritním děkanem 1. lékařské 
fakulty University Karlovy v Praze a dlouholetým učitelem lékařských fakult 
UK a Přírodovědecké fakulty UK. Zároveň je členem četných odborných 
etických a bioetických komisí národních i mezinárodních, členem výboru 
evropské a světové asociace katolických lékařů. Je ženatý, má dvě děti a osm 
vnuků a vnuček.

HELLER JAN

Jsou média vůči křesťanství zaujatá?
O manipulaci v médiích
místo: Kino Vysočina (č. 28)

Zdá se vám někdy, že jsou média proti křesťanství zaujatá? Pokud ano, tak čím 
to je? Jaký je mediální obraz církve? Jaké by mělo být „objektivní“ a „vyvá-
žené“ zpravodajství? Jak vypadá typická mediální manipulace? Přednáška by 
měla odpovědět na tyto a další otázky s pomocí praktických ukázek z české  
i světové mediální scény.

JAN HELLER pracuje 12 let jako kameraman a režisér publicistických a doku-
mentárních pořadů v České televizi. V současné době se podílí na pořadech 
Reportéři ČT, Černé ovce, Fokus ČT24. Také je autorem mnoha televizních 
dokumentů s náboženskou tématikou. 
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NOVÁKOVÁ MARIE

Komunikace – základ, na kterém budujeme vztahy 
(nejen partnerské)
O správné komunikaci ve vztazích
místo: Sokolovna – malá tělocvična (č. 19)

Jak navazujeme vztahy? Dá se komunikace naučit, nacvičit? Jak souvisí 
schopnost komunikace se sympatiemi? Souvisí schopnost komunikace  
s úspěchem v životě? Vztahy – mají opravdu základ v dobré komunikaci? 
Co všechno umí komunikace vybudovat, zničit a zachránit bude tématem 
přednášky se zapojením účastníků.

Ing. Mgr. MARIE NOVÁKOVÁ je lektorka seminářů psychosociálních doved-
ností, etiky a etické výchovy. Zabývá se také prevencí kriminality a rizikového 
chování, přednáší pro děti a mládež, rodiče, pedagogy a osoby činné ve veřejné  
správě. Poskytuje poradenství v oblasti osobnostního rozvoje a vztahů  
a věnuje se koučování v oblasti osobnostního i profesního naplnění potenciálu.

STRÁNÍKOVÁ MARIE-KLÁRA

Předejdou vás do nebeského království
Nucená prostituce a novodobé otroctví
místo: Sbor dobrovolných hasičů – Hasičský sál (č. 18)
doporučení: 

V čem spočívá otroctví 21. století? Jaká je situace dívek nucených k prostituci? 
Týká se nás nějak jejich osud? Na tyto a mnohé jiné otázky se pokusí 
odpovědět přednáška sestávající z úvodního krátkého filmu, teoretického 
osvětlení fenoménu novodobého otroctví a z praktických zkušeností zejména 
z terénní práce na italských ulicích a v azylových komunitách pro zachráněné 
oběti nucené prostituce.

Sestra Mgr. et Mgr. KLÁRA MARIE STRÁNÍKOVÁ patří do společenství 
Milosrdných sester svatého Kříže, působí v Kroměříži. Zabývá se otázkou 
obchodování s lidskými bytostmi, o této problematice přednáší na školách, 
ve skupinách mládeže, ve farnostech a sborech, na setkáních Křesťanské 
akademie a na dalších místech. Spolupracuje s různými organizacemi, jejichž 
cílem je pomoc obětem obchodování s lidmi.
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ŠPILAR JAN

Dlouhá sukně bledá líčka, tak se pozná katolička… 
anebo je to jinak?
O módě, image a křesťanství
místo: Farská humna (č. 29)

Může se věřící řídit módními trendy? Je hříšné zabývat se tolik svým zevnějš-
kem? Na to a na mnoho jiných otázek o vlasech a módě vám odpoví Mgr. Jan 
Špilar, kadeřník, jáhen a soudce Diecézního soudu v Brně.

Mgr. JAN ŠPILAR je majitelem studia Střihoruký Edward v Brně a přes třicet 
let se věnuje kadeřnictví a módním trendům. Je nositelem významných 
odborných ocenění a členem mezinárodních asociací, je jediným členem 
kadeřnické síně slávy v ČR. Je také trvalým jáhnem na Petrově a vyšetřujícím 
soudcem Diecézního soudu v Brně. Je ženatý, má tři děti a vnučku.

ŠUPOL PAVEL

Jak se vyznat v moderní hudbě – existují negativní 
hudební styly?
O moderní hudbě
místo: Hotel Jehla – Kongresový sál (č. 25)

Hudba je jeden z velkých nástrojů šíření různých poselství. Je mnoho 
interpretů, kteří šíří nejenom dobro, ale sláva se pro ně stala příležitostí 
pomáhat mnoha potřebným v tomto světě. Existují však i takoví, kteří se 
rozhodli šířit poselství nenávisti a zla. Často k tomu používají rafinované 
metody skrytého působení na podvědomí. Mohou nás skutečně ovlivňovat 
a jak se proti těmto vlivům bránit? Povídání bude doplněno videoklipy kapel, 
z jejichž tvorby je zřejmé, že zdrojem jejich inspirace je Bůh, kterému uvěřili 
a který často zachránil a změnil jejich životy.

P. Mgr. Ing. PAVEL ŠUPOL je knězem olomoucké arcidiecéze. O tom, jak se 
dostal k tomuto tématu, napsal: „Vždy jsem měl rád hudbu, ale zaráželo mě, 
když mi někdo řekl, že tohle může být dokonce hudba „satanská“! Nikdo mi 
už ale neřekl, jak se to pozná a zda to má vliv na můj život. Později jsem 
našel odpovědi na otázky a jsem Bohu vděčný, že jsem v různých žánrech 
objevil taky mnoho interpretů, kteří se jej nebojí oslavovat. Tohle považuji 
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za velký poklad, který jsem objevil jako student teologie a dodnes nad jeho 
objevováním žasnu už jako kněz.“

VANČURA JAN

Chyby moje, chyby druhých … a naše povolání
O přijetí sebe sama i druhých z hlediska psychologie
místo: Základní umělecká škola – Taneční sál (č. 14)

Naše rodiny, naše vztahy a naše společenství ještě nejsou nebe. Někdy zápa-
síme sami se sebou a s vlastním zmatkem, někdy s někým jiným a někdy 
raději vůbec. Má to nějaký smysl? A je něco důležitějšího než průšvihy, na 
které narážíme? Povídání a společné setkání je zamýšleno jako hledání toho, 
na čem jde stavět, i když ne všechno jde podle našich představ. Někdy právě 
naše představy potřebujeme odložit, abychom mohli odpovídat na volání, 
které nám život nabízí.

PhDr. JAN VANČURA, PhD. vystudoval psychologii na Masarykově Univerzitě, 
kde na Fakultě sociálních studií vyučuje předměty týkající se života lidí  
s postižením. V současné době studuje na Pontifikálním institutu Jana Pavla 
II. v Římě.

ANTLOVÁ KAROLINA, HABÁŇ RADEK

Workshop – moderování a práce s mikrofonem
místo: Charita (č. 23)
maximální počet účastníků: 30

Chcete si vyzkoušet práci moderátora, ať už v rozhlase či na pódiu? Natočit 
a zpracovat krátkou reportáž? Poradíme vám, jak se stát dobrým nebo  
špatným moderátorem . Těší se na vás Karolina a Radek z Radia Proglas.

Moderátorka a redaktorka Mgr. KAROLINA ANTLOVÁ se práci s mikrofonem 
věnuje 11 let, ve vysílání Radia Proglas připravuje pořad Pod slunečníkem, pro 
který vybírá témata, hosty i muziku, Pod slunečníkem s ní můžete odpočívat, 
snít, křičet, mlčet, doufat…  Moderátor a redaktor Ing. RADEK HABÁŇ působí  
v Radiu Proglas 16 let, je autorem pořadů pro děti a mládež (Rozhlasové 
Městečko, Než zazvoní zvonec…), je zástupcem hudebního redaktora a v nepo-
slední řadě také autorem knih Můj milý Deníček a Než zazvoní zvonec.
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DOSTÁLEK IGOR

Workshop – kultura hlasového projevu pro lektory
místo: Základní umělecká škola – zkušebna (č. 14) 
maximální počet účastníků: 25

Workshop zaměřený na praxi veřejného projevu se bude skládat ze čtyř částí.  
1. Základní orientace v procesu tvorby lidského hlasu (dech, rezonanční 
dutiny, hlasová hygiena), hlásek a artikulace slov. 2. Pravidla české fonetiky 
a nácvik správné artikulace problematických hlásek (zvláště ve specifickém 
hláskovém okolí). 3. Práce s větnou intonací ve smyslu základního sdělení 
obsahu i žánrového posunu (lektor u ambonu, zpravodaj, moderátor...)  
4. Cvičení pro pěstování fantazie v oblasti slovních spojení, formulací, 
výraziva a tvorby specifické atmosféry při jejich užití.

Mgr. IGOR DOSTÁLEK je rozhlasový a televizní moderátor, pedagog herectví 
na Divadelní fakultě JAMU v Brně a členem souborů Malé divadlo kjógenu, 
Rapsodické divadlo a Musica poetica.

MÚČKA ONDŘEJ

Workshop – Základy harmonie aneb Jak si poradit  
s tvorbou vícehlasu
místo: Základní umělecká škola – učebna (č. 14)
maximální počet účastníků: 25 (se znalostí not a stupnic)

Vedeš ve farnosti sbor mladých, skupinu či ansámbl, zpíváte rádi, snažíte 
se třeba o improvizované vícehlasy, zkoušíte se doprovázet také sólovými 
melodickými nástroji a pořád to není jaksi ono? Myslím si, že by mohlo 
pomoci znát alespoň základy harmonie, té na první pohled nezáživné hudební 
matematiky... Praktický workshop s ukázkami tvůrčí práce s písničkami. 

Mag. Art. ONDŘEJ MÚČKA se narodil roku 1979 v Brně. Je absolventem 
Umělecké university v rakouském Grazu, kde své studium Katolické církevní 
hudby zakončil třemi magisterii z dirigování sboru a orchestru, varhanní 
literatury a improvizace a gregoriánského chorálu. V současnosti je 
regenschori v kostele sv. Jakuba v Brně, referentem pro liturgickou hudbu 
brněnské diecéze a diecézním organologem (expertem v otázkách píšťalových 
varhan). Přednášky na letošním Celostátním setkání mládeže tedy vycházejí  
z jeho přímé praxe a zkušenosti.
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