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Pro druhý rok činnosti našeho sdružení byly typické dvě protichůdné sku-
tečnosti. Na jednu stranu jsme prožívali velký rozvoj, např. u Křesťanské 
psychologické poradny to byl několikanásobný nárůst počtu klientů. Měli 
jsme možnost prezentovat naše aktivity např. přímo před ministryní prá-
ce a sociálních věcí. Připravovali jsme start dalších programů v roce 2014, 
jmenujme alespoň Školu partnerství. Podali jsme několik žádostí o grant. Již 
v druhém roce existence jsme začali být veřejností vnímáni jako zavedená 
a spolehlivá neziskovka.
Na druhé straně proběhly velké změny u našeho nejbližšího partnera, Cen-
tra pro rodinu při Arcibiskupství pražském. Došlo ke změně organizační 
struktury a Centrum pro rodinu přešlo pod jiné vedení. Přes počáteční slib-
ně se rozvíjející podporu některých aktivit, které ve vzájemné spolupráci 
probíhaly (Křesťanská psychologická poradna, jízda historického vlaku 
v rámci pouti rodin) se stále více ukazovalo, že pro nové vedení nejsme již 
žádaným partnerem. 
Plně se to projevilo na začátku roku 2014, kdy jsme toto partnerství niko-
liv z naší vůle opustili a vydali se směrem k novým výzvám. Jak se s touto 
skutečností popereme, ukáže jedině čas. V tuto chvíli ale stále vnímáme naši 
činnost jako smysluplnou a užitečnou a jsme rádi, že ji takto vnímají i naši 
klienti, partneři a podporovatelé.

Ing. Jiří Musil
předseda 
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ÚVODNÍ 
SLOVO



Centrum pro manželství a rodinu, o. s. (CMR)
forma organizace: občanské sdružení, od 1. 1. 2014 zapsaný spolek
sídlo: Thákurova 3, 160 00 Praha 6
kontaktní adresa: Ostrovského 3, 150 00 Praha 5
e-mail: info@manzelstviarodina.cz
tel.: +420 776 625 257
web: www.manzelstviarodina.cz
IČ: 22757287
DIČ: CZ22757287
registrace MV ČR: dne 17. 1. 2012 pod č. j. VS/1-1/87329/12-R
Číslo účtu: 2900213916/2010

Členové a orgány sdružení
Ing. Jiří Musil, předseda
Mgr. Monika Matějková, místopředseda
Milada Musilová

Naše cíle a cesta k jejich dosažení:
Cílem sdružení je podpora a upevnění manželství a rodiny.

Toho chce sdružení dosáhnout zejména:
• pořádáním přednášek, kurzů, tréninků, seminářů a konferencí,
• poskytováním poradenství,
• propagací své činnosti v médiích a publikační činností,
• vyhledáváním spolupracovníků a jejich vzděláváním,
• spoluprací s odborníky a obdobně zaměřenými státními i nestátními 

institucemi.
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ZÁKLADNÍ 
ÚDAJE



• 14. 1. jsme podali žádost o dotaci na Magistrát hl. m. Prahy – žádost 
byla úspěšná

• 31. 1. prezentace naší Křesťanské psychologické poradny na kněžském 
dni pražské arcidiecéze,

• 11. 2. prezentace naší činnosti na tiskové konferenci k Národnímu týd-
nu manželství na MPSV,

• 23. 2. naše aktivní účast na semináři rodinných kurzů (Manželské večery, 
Přípravy na manželství, Výchova dětí),

• 28. 2. smlouva s Institutem efektivního rodičovství (CPR a SP Brno) 
o spolupráci – stali jsme se místní pobočkou Institutu,

• 10. 4. proběhla členská schůze,

• 3. 5. jsme se prezentovali na NGO Marketu v Národní technické 
knihovně,

• od května byla pro nás velkou pomocí naše staronová spolupracovnice 
Ludmila Pivoňková z Vysočiny,

• 5. 6. úspěšná obhajoba absolventské práce na téma Příprava na man-
želství a manželství naší praktikantky Simony (předseda byl oponentem 
práce).
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DŮLEŽITÁ
DATA

ROKU 2013



• v létě jsme se věnovali dvěma mimořádným kurzům přípravy na man-
želství a několika přípravám individuálním; vesměs se jednalo o snou-
bence, pro které naše přípravy byly jediná možnost a záchrana,

• v roce 2013 se u nás vystřídaly celkem 4 praktikantky: Monika, Simona, 
Josefína a Karla,

• v roce 2013 se významným způsobem rozvinula činnost Křesťanské 
psychologické poradny,

• v roce 2013 odpracovalo pro sdružení na DPP 17 osob 463 hodin,

• celkem jsme pořádali jeden týdenní pobyt, 17 celosobotních programů 
a 53 večerních nebo dopoledních setkání, vše celkem pro cca 770 klientů.

                  6



• 7. 1.  CŽV seminář pro jáhny na téma rozvedení, znovusezdaní 
a osamělé maminky, Centrum pro manželství a rodinu, Ing. Jiří Musil 
a Mgr. Monika Matějková.

• 22. 1. – 12. 3. Společná příprava na život v manželství, Pastorační 
středisko (sv. Vojtěch) pro 36 párů, 8 večerů.

• 16. 2. Škola lásky v rodině podle Jiřiny Prekopové, KC sv. Prokopa, 
Mgr. Jan Čapek, 14 účastníků.

• 16. 2. Pouť snoubenců ke sv. Valentinu – rekolekce pro snoubence, 
Praha-Vyšehrad, Mgr. Josef  Čunek, 10 párů.

• 2. 3. Škola lásky v rodině podle Jiřiny Prekopové „Jdeme společně 
s láskou“, KC sv. Prokopa, Mgr. Jan Čapek, 10 účastníků.

• 16. 3. Společná příprava na život v manželství – mimořádný kurz, 
KTF UK, Mgr. Jan Čapek, 7 párů.

• 16. 3. Postní duchovní obnova pro manžele, Pastorační středisko 
(sv. Vojtěch), P. Antonín Dabrowski OFM, 25 párů.

• 2. 4. Setkání vedoucích párů skupin programu Společná příprava 
na život v manželství

• 9. 4. – 28. 5. Společná příprava na život v manželství, Pastorační 
středisko (sv. Vojtěch) pro 42 párů, 8 večerů.
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NAŠE AKCE
V ROCE 2013



• 13. 4. Škola lásky v rodině podle Jiřiny Prekopové, KC sv. Prokopa, 
Mgr. Jan Čapek, 10 účastníků.

• 20. 4. – 4. 5. Kurz efektivního rodičovství, KMC Barrandov, 
      Mgr. Julie Žemlová, 3 soboty, 9 účastníků.

• 22. 4. – 10. 6. Manželské večery, KC sv. Prokopa, manželé Musilovi, 
13 párů, 8 večerů.

• 27. 4. Sobota pro ženy, Pastorační středisko (sv. Vojtěch), PhLic. Ka-
teřina Lachmanová, Th.D. a P. Vojtěch Kodet, Th.D. OCarm., cca 120 
účastnic.

• 22. 5. Kolegium naší Křesťanské psychologické poradny řídil její 
vedoucí PhDr. Petr Goldmann.

• 25. 6. – 24. 7. Společná příprava na život v manželství – mimořádný 
kurz, sídlo sdružení, manželé Musilovi, 4 večery, 5 párů.

• 1. 7. Setkání týmu programu Manželské večery.

• 14. – 20. 7. Exercicie pro manželské páry, Jiřetín pod Jedlovou, 
P. MUDr. Mgr. Jiří Korda, 8 párů.

• 22. 8. – 16. 9. Společná příprava na život v manželství – mimořád-
ný kurz, Pastorační středisko (sv. Vojtěch), manželé Musilovi, 4 večery, 
4 páry.

• 14. 9. Škola lásky v rodině podle Jiřiny Prekopové, KC sv. Prokopa, 
Mgr. Jan Čapek, 17 účastníků.

• 24. – 25. 9.  Naše účast na pracovním setkání diecézních center pro 
rodinu a Asociace center pro rodinu v Kostelním Vydří.

• 1. 10. Setkání vedoucích párů skupin programu Společná příprava 
na život v manželství.
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• 3. 10. – 12. 12. Kurz efektivního rodičovství, fara Nebušice, Ing. Sta-
nislava Hrušková, Ph.D., 10 večerních setkání, 3 účastníci.

• 7. 10. Manželské večery, Manželství na dobré cestě, Manželství je 
proces, KC sv. Prokopa, manželé Musilovi, 11 párů.

• 8. 10. – 26. 11. Společná příprava na život v manželství, Pastorační 
středisko (sv. Vojtěch) pro 18 párů + 2 praktikanti, 8 večerů.

• 12. 10. – 16. 11. Kurz efektivního rodičovství, MŠ Řešovská, Praha 8, 
Mgr. Martina Běťáková, 3 soboty, 10 účastníků.

• 12. 10. Sobota pro ženy, Pastorační středisko (sv. Vojtěch), P. Karel 
Satoria, cca 100 účastnic.

• 8. 11. Beseda o partnerských vztazích a možnostech poradenství 
pro mládež, Pelhřimov, Mgr. Monika Matějková, cca 20 účastníků.

• 9. 11. Škola lásky v rodině podle Jiřiny Prekopové, KMC Barrandov, 
Mgr. Jan Čapek, 21 účastníků.

• 16. 11. Setkání lektorů příprav na manželství, centrum Nazaret, 
doc. Mons. Aleš Opatrný, 15 účastníků.

• 7. 12. Adventní duchovní obnova pro manželské páry, Komunitní 
centrum Matky Terezy, P. Stanisław Góra, 54 párů.



Výnosy a náklady 2013 dle středisek (v Kč)

Středisko dle účetnictví výnosy náklady rozdíl
1 snoubenci 60.210,00 60.429,00 -219,0
2 projekt Magistrát (KER a ŠL) 106.593,00 106.593,00 0,00
4 Poradna 166.850,00 164.134,00 2.716,00
5 Obnovy (ženy a páry) 28.700,00 28.065,00 635,00
6 Osamělé 30.000,00 30.000,00 0,00
7 Exercicie Jiřetín 47.320,00 47.060,00 260,00
9 sdružení (ostatní) 12.698,72 17.680,00 -4.981,28
CELKEM 452.371,72 453.961,10 -1.589,38

Výnosy („příjmy“) 2013 (v Kč)

602 účastnické poplatky 354.471,72
644 úrok na běžném účtu 0,00
682 dary 47.600,00
684 členské příspěvky 300,00
691 provozní dotace (Magistrát) 50.000,00
CELKEM 452.371,72
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HOSPODAŘENÍ



Náklady („výdaje“) 2013 (v Kč)

501 materiál 28.003,00
518 služby 317.618,10
521 osobní náklady (DPP) 108.340,00
582 poskytnuté členské příspěvky 0,00
CELKEM 453.961,10

Hospodářský výsledek -1.589,38 Kč

Účetní rozvaha k 31. 12. 2013 Aktiva (v Kč) Pasiva (v Kč)
211 zůstatek v pokladně 7.649,00
221 zůstatek na účtu 36.564,26
321 pohledávky poradna 9.800,00
901 vlastní jmění 36.002,64
Hospodářský výsledek -1.589,38
CELKEM 44.213,26 44.213,26
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V rámci Asociace center pro rodinu (Průchodní 2, Brno, acer.uvadi.cz) jsme 
spolupracovali  s centry pro rodinu v celé republice, především s Centrem 
pro rodinný život Olomouc (www.rodinnyzivot.cz) a Centrem pro rodinu a so-
ciální péči Brno (www.crsp.cz). Jsme rádi, že jsme mohli být ku pomoci při na-
dějném rozvoji příprav na manželství na Vysočině (prosnoubence.webnode.cz).
CMR na většině programů velmi těsně spolupracovalo s Pastoračním stře-
diskem – Centrem pro rodinu, dříve Centrum pro rodinu při Arcibiskupství 
pražském (www.apha.cz/cpr, dříve cpr.apha.cz).

Prostory pro naše akce nám poskytly: 
• Arcidiecézní centrum pro mládež (praha.signaly.cz), 
• Duchovní správa u sv. Vojtěcha v Praze 6 (www.sv-vojtech.eu), 
• Komunitní centrum Matky Terezy v Praze 11 (www.kcmt.cz), 
• KMC Barrandov v Praze 5 (www. kmcbarrandov.cz), 
• KTF UK (ktf.cuni.cz), 
• KC sv. Prokopa v Praze 13 (www.centrumbutovice.cz), 
• MŠ Řešovská v Praze 8 (www.msresovska.cz) 
• a ŘK farnost Praha-Nebušice. 

Neformální spolupráci jsme navázali s terapeutkou Simonou Sadilovou. 
Na základě setkání se zástupkyněmi několika svatebních agentur vzešla kon-
krétní spolupráce s paní Janou Kalhousovou z agentury Creative weddings 
(www.creativeweddings.cz). 

Naše programy jsme měli možnost prezentovat na půdě Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR v rámci tiskové konference na začátek Národního týd-
ne manželství 2013.

SPOLUPRÁCE
A PROJEKTY



Finanční podporu letního pobytu osamělých maminek s dětmi (pořádá 
s naší podporou Centrum pro rodinný život Olomouc) opět poskytla fran-
couzská komunita v Praze, která se schází v kostele sv. Josefa na Malé Stra-
ně. Za sponzorské dary děkujeme jak francouzským přátelům, tak dalším 
dárcům: Janu Krejčiříkovi, Monice Matějkové, Pavlu Peterkovi a Petru Sli-
máčkovi.

Konzultace sociálně slabých klientů Křesťanské psychologické poradny 
podpořilo Arcibiskupství pražské.

Podruhé za sebou jsme získali důvěru Magistrátu hlavního města Prahy, kte-
rý podpořil grantem náš projekt Prevence a řešení konfliktů mezi partnery 
a mezi rodiči a dětmi v rodině.
 
Nejdůležitější projekty a kdo je realizoval

Společné přípravy na život v manželství
Lektoři a facilitátoři skupin: Jiří a Magdalena Beranovi, Mgr. Ing. Jan Ča-
pek, Mgr. Alice Derflová, Vojtěch a Magdalena Duřtovi, P. MUDr. Mgr. Jiří 
Korda, František a Klára Kudrnovi, ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D., 
Jiří a Irena Mácovi, Jiří a Míla Musilovi, Mgr. Ing. Martin Opatrný, P. Mgr. 
Josef  Ptáček, P. Mgr. Tomáš Roule, Vladimír a Barbora Vernerovi, Pavel 
a Ivana Vopařilovi, Jan a Dana Wenkeovi, Jan a Jana Zindulkovi, technické 
zázemí: Jáchym Vopařil. Lektor pouti snoubenců: P. Mgr. Josef  Čunek SJ, 
lektor školení lektorů příprav: Mons. Aleš Opatrný, zázemí školení: Magda 
Kubíková a Anna Musilová. Kontaktní pracovnice pro klienty: Mgr. Monika 
Matějková a Ludmila Pivoňková.

Škola lásky v rodině podle Jiřiny Prekopové (ŠL)
(www.prekopova-pevneobjeti.cz)
Mgr. Ing. Jan Čapek (lektor) a Anna Musilová (hlídání dětí).

Program efektivního rodičovství krok za krokem (KER)
(www.efektivnirodicovstvi.cz)
Lektorky: Mgr. Martina Běťáková, Ing. Stanislava Hrušková, Ph.D. a Mgr. Ju-
lie Žemlová, zabezpečení programu v MŠ Řešovská: Anna Musilová.
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Kontaktní pracovník pro klienty obou programů projektu Prevence a řešení 
konfliktů mezi partnery a mezi rodiči a dětmi v rodině (ŠL a KER): Ludmila 
Pivoňková.

Křesťanská psychologická poradna
Poradci a terapeuti: Mgr. Alice Derflová, PhDr. Petr Goldmann (odborný 
garant poradny), Mgr. Kateřina Gůrová, MUDr. Alexandra Havlicová (psy-
chiatr pro děti i dospělé), P. dr. Mariusz Kuźniar. Kontaktní pracovník pro 
klienty: Mgr. Monika Matějková.

Manželské večery
(www.manzelskevecery.cz)
S Mílou a Jiřím Musilovými na programu spolupracovali Miloš, Renata a Mi-
loš ml. Padevětovi, Jakub Černý a Ferdinand a Markéta Šrámkovi. Kontaktní 
pracovník pro klienty: Renata Padevětová.

Soboty pro ženy
Lektoři: Mgr. Eva Jelínková, P. Vojtěch Kodet Th.D., OCarm., PhLic. Kate-
řina Lachmanová, Th.D., P. Mgr. Karel Satoria, ze zpovědníků uveďme ale-
spoň nám nejvěrnějšího P. JCLic. Mgr. Ondřeje Pávka, příprava občerstvení: 
Magdalena Kubíková, hudba: Jana Svobodová.

Ostatní programy a další pomoc
P. MUDr. Mgr. Jiří Korda, P. Antonín Dabrowski OFM a P. Stanisław Góra 
(vedení exercicií a duchovních obnov pro manžele), Anežka Churaňová 
(grafické práce), ThLic. Mgr. Lenka Jeřábková (korektury textů), Mgr. Mo-
nika Matějková (právní poradenství v oblasti uzavírání a platnosti manžel-
ství, kontaktní osoba pro klienty všech programů a občerstvení na všech 
akcích, kde bylo třeba).

Všem našim spolupracovníkům a dobrodincům děkujeme!
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Výroční zpráva byla schválena členskou schůzí dne 26. 3. 2014.

© Centrum pro manželství a rodinu, o. s. 2014




