
RODINA V KLIDU

TÉMATA

Témata jednotlivých besed.
S čím se na koho se obrátit?

LEKTOŘI 

Psychologové, porodní
asistentka, terapeut 

KONTAKTY

Kde lektory najdete?

Snoezelen Olomouc 2020



CO JE TO RODINA V KLIDU
SNOEZELEN OLOMOUC 2020?
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Multismyslové relaxační centrum
Mariánská 7, Olomouc
www.snozelenolomouc.cz
tel.: 734 549 248
e-mail: info@snoezelenolomouc.cz

Rodina v klidu - Snoezelen Olomouc 2020 je projekt,
jehož cílem je zajistit rodičům možnost účastnit 
se preventivních a podpůrných aktivit. 
Výsledkem má být informovaná, aktivní a fungující
rodina. Aktivity se zaměřují na posílení rodičovských
kompetencí, podporu rodičů při řešení složitých
situací pro zachování atmosféry pohody a zázemí 
v rodině a vzájemné aktivní setkávání rodin s dětmi,
včetně rodin s dětmi s postižením a speciálními
potřebami, a to jak mezi sebou, tak i s odborníky.

Projekt přispívá k tomu, aby rodiny, které se
projektu účastní, lépe zvládaly složitá období, jejich
členové se spolu naučili vzájemně komunikovat 
v klidné atmosféře tak, aby rodina byla opravdovým
zázemím. Rodiny, v nichž je přítomna atmosféra
stresu a nedorozumění, často nedokážou své členy
dostatečně podpořit, pouta mezi nimi se postupně
zpřetrhávají, až rodině hrozí úplný rozpad
a neochota komunikovat. To vše má negativní vliv
na psychickou pohodu a zdraví jednotlivých členů.
Jednou z podmínek pro dobře fungující rodinu
je dostatečná informovanost rodičů a vysoká
motivace zajistit svým dětem prostředí pro
všestranný rozvoj.

Zázemím projektu je multismyslové relaxační
centrum Snoezelen Olomouc, které provozuje
spolek Povzbuzení z.s.. Principem metody
snoezelen je prostřednictvím zrakových,
sluchových, čichových a hmatových podnětů
vytvořit bezpečné stimulující prostředí, které plní
funkci relaxační, poznávací a interakční. Pozitivní
účinky snoezelen prostředí na kvalitu života klientů
byly prokázány již v mnoha výzkumech.

Aktivity projektu Rodina v klidu Snoezelen Olomouc
2020 jsou podpořeny z dotačních programů Rodina
MPSV, Olomouckého kraje a Statutárního města
Olomouc. 



Kdo je Zuzana Frydrychovská?
Zuzana je psycholožka a lektorka. Vystudovala psychologii 
na Univerzitě Palackého v Olomouci. Má za sebou i před sebou
spoustu dalšího návazného vzdělávání. Poskytuje individuální 
a párové konzultace. Dále se zaměřuje na rodinný systém 
a posilování rodinných kompetencí, na výchovu dětí a zvyšování
sebedůvěry (nejen) rodičů. Pomáhá najít jiné způsoby řešení a hlavně
zvládnutí osobních, párových i rodinných  životních situací, které jsou
někdy hodně náročné.
A jaké je její poslání? Být inspirací a podporou těm, kteří ji vyhledají...

Jak vypadá rodina, která je v klidu?
Rodina v klidu je v mých očích fungující systém láskyplných vztahů,
respektu, sdílení, zdraví, vnímání, podpory, svobody i blízkosti,
mluvení i naslouchání. Každý den se něco mění, děti rostou a vyvíjejí
se, dospělí zrají. Denně prožíváme každý své radosti i starosti,
zažíváme dobrodružství i nudu, máme spousty otázek, získáváme
životní zkušenosti. Rodina v klidu je systém jedinečných osobností,
které hledají každý den, jak spolu dohromady BÝT A ŽÍT!

Carl Gustav Jung, řekl: „Existuje-li něco, co chcete změnit u svého
dítěte, zamyslete se nejprve, zda to není něco, co byste měli
změnit u sebe." Co si o tomto výroku myslíte? Je něco, co by se
mělo u dnešních rodin, ať už dětí, nebo rodičů, měnit? 
V řečeném "moudru" je uvedený naprostý základ pro pochopení
toho, co se v rodině děje. Současně již ze své praxe s rodinami vím,
jak moc je pro rodiče těžké si to uvědomit, přiznat a hlavně přijmout.
A něco s tím uvědoměním opravdu začít dělat. Dobrá zpráva je, že
současní rodiče jsou zodpovědní a vnímaví (tedy alespoň ti rodiče,
kteří přijdou na konzultaci). A trápení dětí či celého rodinného
systému je silnou motivací pro změnu! Společně pak v rámci
rodinných konzultací hledáme možnosti, zdroje, cesty, způsoby, co a
jak změnit, aby se doma všem lépe dýchalo!

Existuje nějaký citát, který si ráda připomínáte Vy konkrétně? 
Již dlouho je mým mottem tento citát autora Sri Chinmoy: „Je jen
jediný způsob, jak dorazit do cíle: začít."

Jaký typ služeb nabízíte a kde Vás mohou klienti navštívit? 
Nabízím psychologické poradenství, individuální i párové konzultace
a konzultace pro celé rodiny. Pořádám přednášky a kurzy po celé ČR,
na kterých předávám své znalosti a zkušenosti. Velkou radostí jsou
pro mne inspirativní setkání žen "JEN TAK BÝT...", která pořádám
pravidelně každý měsíc. S klienty se potkávám v krásném příjemném
prostředí na adrese Sokolská 11 v centru Olomouce.

Rozdíl ve výchově
kluků a holek

TÉMATA

MGR. ZUZANA
FRYDRYCHOVSKÁ

Pravidla a hranice
ve výchově

Jak a kdy nastavit
pravidla a hranice 
ve výchově děti? 
Proč jsou důležitá? 
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Mgr. Zuzana Frydrychovská        
+420 739 428 048
z.frydrychovska@gmail.com
www.facebook.com/ZANNA.cz
Sokolská 11, 779 00 Olomouc
www.zanna.cz

Jsou rozdíly ve výchově
kluků a holek? A jaké?
Co potřebují kluci
a co potřebují holky?  

Vstup dětí do MŠ

Jak připravit dítě
na vstup do mateřské
školy? Jak připravit sebe
jako rodiče?  

Jak vést děti 
k samostatnosti
a zodpovědnosti

Co dělat pro to, aby byly
vaše děti samostatné 
a zodpovědné?   

Období vzdoru a
vztek u dětí

Jak zvládnout období
vzdoru a vztek u svých
dětí? Co dělat
a co naopak nedělat?   

Rivalita mezi
sourozenci

Jak pracovat
se sourozeneckou
rivalitou?  Co je ještě
v pořádku a co je moc?   

A DALŠÍ...



Kdo je Kateřina Paclíková?
Vystudovala jsem psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci 
a pokračuji tamtéž doktorským studiem zaměřeným na výzkum péče
o děti s emocionálními a behaviorálními poruchami. Jsem také
frekventantkou výcviku v poradenství pro děti a rodiče 
a psychoterapii dětí. Čerstvě jsem rovněž mámou.

Jak vypadá rodina, která je v klidu?
Taková rodina může mít mnoho podob, ať už se to týká počtu členů,
pohlaví, národnosti či velikosti bydlení. Rodina nemusí být vždycky
v klidu, ono to ani reálně nejde. Ale i přes menší či větší těžkosti je
v takové rodině přítomna láska, pochopení a sounáležitost. Rodině
v klidu pomáhá, když spolu její členové komunikují o svých potřebách
a frustracích, když společně tráví čas, ale zároveň si dokáží najít i čas
sami pro sebe (hlavně rodiče, aby měli ty svoje momenty, kdy si dobijí
baterky, vyčistí si hlavu, odpočinou si). Rodina může mít svoje
pravidla, rituály, zvyklosti, stereotypy, cokoli, co jí pomůže uzemnit
se v případě náročných, uspěchaných dní.

Carl Gustav Jung, řekl: „Existuje-li něco, co chcete změnit u svého
dítěte, zamyslete se nejprve, zda to není něco, co byste měli
změnit u sebe." Co si o tomto výroku myslíte? Je něco, co by se
mělo u dnešních rodin, ať už dětí, nebo rodičů, měnit?
S tímto citátem souzním. Děti jsou v mnoha ohledech zrcadlem
rodičů, kteří si to často neuvědomují. Odborníci, kteří pracují s dětmi
a rodinami, si toho jsou vědomi (nebo by měli být) a měli by dokázat
toto s rodiči komunikovat. Samozřejmě se nejedná o ultimátum a děti
se potýkají i s problémy, které nesouvisí s jejich rodiči. Někdy ale
může dítěti i celé rodině pomoci, když si rodič uvědomí, že jeho
chování, jeho prožívaný stres, potlačované emoce, přepracování,
nedostatek času a podobně, působí na dítě a to (často nevědomě)
reaguje svým prožíváním. Nelze "opravovat" pouze děti a zapomínat
na to, že jsou součástí rodiny, která je uceleným systémem, jedním
celkem. 

Existuje nějaký citát, který si ráda připomínáte Vy konkrétně? 
Radovat se z maličkostí. Není to ani tak citát, jako spíš postoj k životu.
Užívat si malé střípky v průběhu dne. Vypít si vědomě voňavou kávu,
nadechnout se ranního čerstvého vzduchu, užít si pohled na smějící
se dítě, vychutnat si dobrý oběd (nebo dortík), užít si svých jediných
5 minut o samotě ve sprše atd. Tyto drobné radosti a užívání si
přítomnosti přispívají k pocitu štěstí a vděčnosti za to, co máme. Čas
nám pak tolik neproplouvá mezi prsty, když se nenecháme strhnout
rychlostí dnešní doby a umíme si užívat takové mikromomenty
zastavení se a zpomalení.

Jaký typ služeb nabízíte a kde Vás mohou klienti navštívit? 
Momentálně jsem na rodičovské dovolené, mimo pracovní nasazení.

TÉMATA

MGR. KATEŘINA
PACLÍKOVÁ

Setkání pro rodiny 
dětí s ADHD

Jak s dětmi s  ADHD
pracovat v domácím
prostředí? Jak zvládat
emoce a stres? 
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Mgr. Kateřina Paclíková      
aktuálně na mateřské dovolené



Kdo je Bibiana Drápalová Pališková?
Jsem mámou dvou dětí a 23 let ženou mého muže, jsem porodní
asistentkou v porodnici Šternberk, porodní bábou, lektorkou
Jemného zrození, specialistou na zpracování placenty. Ráda
naslouchám druhým lidem. Předávám informace, které rodinám
mohou změnit „směr cesty“ a následně je tou cestou doprovázím.
Jsem u spousty nádherných zázraků.

Jak vypadá rodina, která je v klidu?
Rodina je dynamický bio-psycho-sociální systém. Může být někdy 
v klidu? Nemyslím si. Každý člen je individuum potřebující často svůj
prostor a čas na rozvíjení se. Když žena chtěně otěhotní, může 
to rodinu semknout ve vidině krásného cíle. Ale také nemusí. Vždy
záleží právě na tom bio-psycho-sociálním systému jedince i rodiny
jako celku. Ženu čeká v průběhu těhotenství velká spousta vyšetření,
která vedou k očekávání jen toho dobrého. Jak se partner postaví
k nové roli otce, ať již zdravého nebo handicapovaného dítěte? 
Jak přijme zodpovědnost za své dítě a za partnerku, která očekává
jeho péči. 
Být v klidu je z mého pohledu být dostatečně a vhodně informován.
Starostlivost o „těhotnou rodinu“ by měla být komplexní. Žena
by měla vyhledávat takovou péči, aby se cítila po všech stránkách 
v rovnováze. Informace může rodina získat od svého
gynekologa/porodníka, porodní báby, terapeuta, fyzioterapeuta,
vzdělávacích center. Být v klidu – být informován.

Carl Gustav Jung, řekl: „Existuje-li něco, co chcete změnit u svého
dítěte, zamyslete se nejprve, zda to není něco, co byste měli
změnit u sebe." Co si o tomto výroku myslíte? Je něco, co by se
mělo u dnešních rodin, ať už dětí, nebo rodičů, měnit? 
Prvním krokem, jak můžete svému dítěti změnit život 
a nasměrovat mu jeho cestu, je váš přístup k těhotenství a porodu.
Vědomým přístupem ovlivňujete celý proces zrození svého děťátka,
které vás přijímá a věří vašim rozhodnutím. Důvěřujte své intuici 
a dokonalosti svého těla, které ví, co dělá. Podpořte pozitivně své
podvědomí a vše se vám vrátí v nádherných prvních zážitcích 
s vašimi dětmi. Můžeme se na sklenici dívat jako na z poloviny
prázdnou, ale také na ni lze pohlédnout jako na z poloviny plnou.
Měňte sebe, pohled na druhé a na životní výzvy pozitivně.

Existuje nějaký citát, který si ráda připomínáte Vy konkrétně?
 „Fyziologickému procesu nelze pomoci. Klíčem je nebrzdit jej." Michel
Odent

Jaký typ služeb nabízíte a kde Vás mohou klienti navštívit? 
Nabízím komplex služeb porodní báby pro celou rodinu – od řešení
neplodnosti, péče při ztrátě, doprovázení v těhotenství a u porodu,
„rozmazlování“ těhotných, podpora kojení, všestranná péče rebozem,
podpora se zpracováním placenty, organizace odborných workshopů
v oblasti ženství, lektorství hypnoporodu aj.

TÉMATA

BIBIANA DRÁPALOVÁ
PALIŠKOVÁ

Porodní přání

Jak chci, aby porod
probíhal? Co vše si můžu
přát?  
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Bibiana Drápalová Pališková
+420 774 868 384
Bibiana.dp@jemnezrozeni.cz
Centrum podpory přirozeného
porodu (CPPP) 
Neředínská 7/48, 779 00 Olomouc
www.jemnezrozeni.cz

Porod nanečisto

Co se děje s tělem ženy
při porodu? Jak porod
probíhá?  

Jak rodí muži

Jaká je role muže 
u porodu?    

Relaxace v těhotenství
a při porodu

Proč a jak relaxovat
během těhotenství 
a při porodu?    

A DALŠÍ...



Kdo je Vojtěch Holický?
Člověk, který se živí pomocí druhým lidem, převážně dětem, v těžkých
životních chvílích formou psychoterapie zaměřené na emoce. Svou
práci kombinuje s cirkusovým uměním klauningu a žonglování.

Jak vypadá rodina, která je v klidu?
V rodině, která je v klidu, se každý člen cítí bezpečně a přirozeně, cítí
podporu od ostatních a může se osobnostně rozvíjet.

Carl Gustav Jung, řekl: „Existuje-li něco, co chcete změnit u svého
dítěte, zamyslete se nejprve, zda to není něco, co byste měli
změnit u sebe." Co si o tomto výroku myslíte? Je něco, co by se
mělo u dnešních rodin, ať už dětí, nebo rodičů, měnit? 
Výrok C. G. Junga se dá rozšířit na jakoukoli vlastnost, kterou
vnímáme u ostatních. Většinou to, co nám nejvíce vadí, je v nás nějak
obsaženo. Při práci s dětmi pak často narážíme na způsob zvládání
emocí, který se liší od toho našeho. Nejtěžší je vydržet s dítětem
negativní emoce, které se nás mohou často nepříjemně dotýkat a tím
v nás vyvolávat napětí, to pak snadno přeneseme zpět na dítě, které
se tak stává až nesnesitelným. To, co u sebe máme změnit, je způsob
vztahování se k prožívání druhých, zůstat empatický a zároveň
ponechat druhému autonomii v jeho emocích.

Existuje nějaký citát, který si rádi připomínáte Vy konkrétně? 
„Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby
byl a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha
případech je." Jan Werich
Vždycky mi to připomene nutnost zůstat autentický bez přetvářky 
a pokrytectví.

Jaký typ služeb nabízíte a kde Vás mohou klienti navštívit? 
Pracuji v Ambulanci klinické psychologie, která má pracoviště
v Olomouci i Šternberku. Věnuji se převážně práci s dětmi, ať už jde
o poruchy učení, pozornosti či chování, nebo projevy úzkosti 
či zvládání stresu. Při práci s dospělými se zaměřujeme
na zpracovávání silných emocí a hledání životní cesty v těžkých
obdobích.

TÉMATA

MGR. VOJTĚCH
HOLICKÝ

Hra součást učení -
učení součást hry

Jak podpořit své dítě 
v procesu učení? Jak
důležitá je pozornost? 
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Mgr. Vojtěch Holický       
+420 603 202 570
vojtech.holicky@gmail.com
Peřinova 15, 779 00 Olomouc
Horní náměstí 12, 785 01 Šternberk
www.ambulanceolomouc.cz

Zvládání emocí 
v souvislosti s učením 

Jak souvisí učení 
s emocemi? Trestat?
Chválit? 



Kdo je Luděk Vágner?
Muž, partner, otec, čerstvý dědeček, terapeut, hledající podstatu naší
existence.

Jak vypadá rodina, která je v klidu?
Je to pulsující pole, které je definováno bezpečnými hranicemi
mužsko-ženské polarity, které umožňuje vzájemná propojení, 
která nepostrádají aspekt svobody.

Carl Gustav Jung, řekl: "Existuje-li něco, co chcete změnit u svého
dítěte, zamyslete se nejprve, zda to není něco, co byste měli
změnit u sebe." Co si o tomto výroku myslíte? Je něco, co by se
mělo u dnešních rodin, ať už dětí, nebo rodičů, měnit? 
Ano, děti ovlivňuje prostředí, ve kterém žijí, a učí se především
opakováním příkladů, které je obklopují. Pokud chceme něco po
dětech, sami to potřebujeme mít zvědoměné a zpracované. Děti cítí,
co je skutečná pravda, ať říkáme cokoliv.

Existuje nějaký citát, který si rádi připomínáte Vy konkrétně?
 „Žádné já, žádný problém!"

Jaký typ služeb nabízíte a kde Vás mohou klienti navštívit? 
Komplexní psychosomatika – kombinace fyzioterapie, osteopatie
a Somatic Experiencing.

TÉMATA

MGR. LUDĚK
VÁGNER

Psychosomatika I

Co je to
psychosomatika?
Jak naše tělo funguje?  
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Mgr. Luděk Vágner       
+420 733 190 022
lv@lifebalanceclinic.cz
Helsinská 13, 779 00 Olomouc
Čsl. armády 17, 787 01 Šumperk
www.lifebalanceclinic.cz

Psychosomatika II 

Jak se sebou podle
zásad psychosomatiky
pracovat? 



KDE NÁS NAJDETE?
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Multismyslové relaxační centrum
Mariánská 7, 779 00 Olomouc
www.snoezelenolomouc.cz
+420 734 549 248
e-mail: info@snoezelenolomouc.cz

Aktivity projektu Rodina v klidu Snoezelen Olomouc 2020 jsou podpořeny z dotačních
programů Rodina MPSV, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouc. 


