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Každý z nás občas stojí na křižovatce života a zvažuje, kudy se vydat dál. 
Jakákoliv cesta má svá pro a proti, obvykle si nelze vybrat mezi dobrou 
a špatnou, předem ani netušíme, jaká ta či ona cesta vlastně bude. I náš 
spolek stál v roce 2018 na různých křižovatkách, a troufám si říct, že vždy si 
vybral dobrý směr, kterým se ubíral. 

Besedy s rodiči a psychologická poradna se ukázaly opět jako nosné akti-
vity, jsem ráda, že na nich pracují takové odbornice, jako jsou naše tera-
peutky. Další důležitou aktivitou byla v loňském roce společná příprava 
na manželství, které se zúčastnilo celkem 18 párů. Chtěla bych poděkovat 
i všem našim dalším spolupracovníkům a dobrovolníkům, kteří jsou nám 
při pořádání jednotlivých akcí velikou pomocí a oporou. Za významné 
považuji také účasti jednotlivých členů spolku na různých vzdělávacích 
akcích, kde nejen sami získávali nové vědomosti, obnovovali si to, co již 
léta praktikují a znají, ale zároveň spolek důstojně reprezentovali.

Do příštího roku bych Centru pro manželství a rodinu chtěla popřát další 
stovky spokojených klientů a i spokojené terapeutky a lektory. Ať žádná 
další křižovatka není koncem, ale novým začátkem.

Mgr. Monika Ettlerová, 
místopředsedkyně spolku

ÚVODNÍ 
SLOVO
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Centrum pro manželství a rodinu, z. s.
Forma organizace: zapsaný spolek, zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném 
u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 23857 dne 1. 1. 2014
Sídlo: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
IČ: 22757287, DIČ: CZ22757287
Účet: 2900213916/2010
Web: www.manzelstviarodina.cz
E-mail: info@manzelstviarodina.cz
Tel.: 724 329 657

Členové a orgány spolku:
Ing. Jiří Musil, předseda
Mgr. Monika Ettlerová, místopředsedkyně
Milada Musilová
Ludmila Pivoňková

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.

• V roce 2018 nás podpořil grantem Magistrát hl. m. Prahy.
• Celkem jsme pořádali 2 celosobotní a 24 večerních nebo dopoledních 

setkání pro celkem 237 klientů.
• Na přípravě a realizaci našich programů odpracovaly 4 osoby 272 hodin 

na DPP.
• Navíc Křesťanská psychologická poradna v Ženských domovech po-

skytla v roce 2018 více než 750 hodinových poradenských, terapeutic-
kých a supervizních setkání. 

• 18. 1. • Volební členská schůze, potvrzeno stávající vedení a schvá-
leno hospodaření za rok 2017.

•  12.–18. 2. • Neziskovka týdne na Givt.cz
•  18. 5. • Účast na Semináři „Vyhněte se vyhoření ve vztahu“ s Harry 

a Kate Bensonovými (GB), pořádala KMS v prostorách sboru CB, 
Praha 2, Římská 43, za spolek Musilovi. 

•  24. 5. • Členská schůze
•  31. 8. • Členská schůze – koordinace podzimních programů.
•  9.–10. 11. • Účast na konferenci k apoštolské exhortaci Amoris lae-

titia, pořádaly Pracovní skupina pro soc. otázky při ČBK a Teologic-
ká fakulta JČU v Českých Budějovicích, za spolek Monika Ettlerová

•  14. 11. • Členská schůze

ZÁKLADNÍ
ÚDAJE

DŮLEŽITÁ 
DATA 

ROKU 2018
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• 9. 1.  / Separační úzkost, beseda pro rodiče, Salesiánské středisko 
mládeže Praha 8 – Kobylisy, Centrum pro rodinu, Mgr. et Mgr. Pavla 
Koucká, 10 účastníků.

• 28. 2. / Jednoduché rodičovství – nesnažme se o dokonalost, be-
seda pro rodiče, PEXESO, Praha-Zbraslav, Mgr. et Mgr. Pavla Kouc-
ká, 10 účastníků.

• 17. 3. / Kurz Asertivita v partnerských vztazích, KC Matky Terezy, 
Mgr. Jan Čapek, 10 účastníků.

• 10.–24. 4. / Společná příprava na život v manželství, fara Praha-Zlí-
chov, 3 večery, Mgr. Monika Ettlerová a P. Mag. theol. Jakub Jirovec OT, 
6 párů.

• 19. 4. / Jak zvládat pubertu?, beseda pro rodiče, Salesiánské stře-
disko mládeže – středisko volného času, o. p. s., Praha 8 – Kobylisy, 
Mgr. Silvie Ročovská, 11 účastníků.

• 12. 5. / Může mít křesťan psychické problémy?, beseda nejen 
pro rodiče, sbor CB Praha – Horní Počernice, Mgr. Silvie Ročovská, 
10 účastníků.

• 14. 5. Emoce dětí a jak s nimi pracovat, beseda pro rodiče, PEXE-
SO, Praha-Zbraslav, Mgr. et Mgr. Pavla Koucká, 10 účastníků.

• 21. 5. / Rodič není sluha, beseda pro rodiče, CMŠ Srdíčko, Pra-
ha 13 – Lužiny, Mgr. et Mgr. Pavla Koucká, 21 účastníků.

• 29. 5. / Nesnažme se o dokonalost, beseda pro rodiče, Salesiánské 
středisko mládeže – středisko volného času, o. p. s., Praha 8 – Kobylisy, 
Mgr. et Mgr. Pavla Koucká, 13 účastníků.

• 7.–28. 6. / Společná příprava na život v manželství, fara Praha-Pet-
rovce, 4 večery, manželé Musilovi, 9 párů.

• 20. 9. – 4. 10. / Společná příprava na život v manželství, fara Pra-
ha-Zlíchov, 3 večery, Mgr. Monika Ettlerová a P. Mag. theol. Jakub 
Jirovec OT, 3 páry.

• 25. 9. / Uvolněné rodičovství 1, beseda pro rodiče, Salesiánské stře-
disko mládeže – středisko volného času, o. p. s., Praha 8 – Kobylisy, 
Mgr. et Mgr. Pavla Koucká, 16 účastníků.

• 2. 10. / Uvolněné rodičovství 2, beseda pro rodiče, Salesiánské 
středisko mládeže – středisko volného času, o. p. s., Praha 8 – Kobyli-
sy, Mgr. et Mgr. Pavla Koucká, 14 účastníků.

• 6. 10. /  Škola lásky aneb Jak řešit konflikty v rodině, farní centrum 
Praha-Petrovice, Mgr. Jan Čapek, 5 účastníků.

• 9. 10. / Uvolněné rodičovství 3, beseda pro rodiče, Salesiánské 
středisko mládeže – středisko volného času, o. p. s., Praha 8 – Kobyli-
sy, Mgr. et Mgr. Pavla Koucká, 16 účastníků.

• 16. 10. / Uvolněné rodičovství 4, beseda pro rodiče, Salesiánské 
středisko mládeže - středisko volného času, o. p. s., Praha 8 – Kobylisy, 
Mgr. et Mgr. Pavla Koucká, 19 účastníků.

• 23. 10. / Uvolněné rodičovství 5, beseda pro rodiče, Salesiánské 
středisko mládeže – středisko volného času, o. p. s., Praha 8 – Kobylisy, 
Mgr. et Mgr. Pavla Koucká, 11 účastníků.

• 6. 11. / Uvolněné rodičovství 6, beseda pro rodiče, Salesiánské stře-
disko mládeže – středisko volného času, o. p. s., Praha 8 – Kobylisy, 
Mgr. et Mgr. Pavla Koucká, 13 účastníků.

• 13. 11. / Jak komunikovat s dětmi, beseda pro rodiče, PEXESO, 
Praha-Zbraslav, Mgr. et Mgr. Pavla Koucká, 12 účastníků.

NAŠE AKCE 
V ROCE 

2018
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1. Výnosy a náklady dle středisek k 31. 12. 2018 (v Kč)

Středisko dle účetnictví výnosy náklady rozdíl
1 snoubenci 14 100,00 3 266,00 10 834,00
2 projekt Magistrát 40 745,00 40 745,00 0,00
4 Poradna 162 370,00 150 698,00 11 672,00
9 sdružení (ostatní) 21 989,00 16 960,00 5 029,00
CELKEM 239 204,00 211 669,00 27 535,00

2. Výnosy („příjmy“) k 31. 12. 2018 (v Kč)

602 účastnické poplatky 106 852,00
682 dary 108 952,00
684 členské příspěvky 400,00
691 provozní dotace 23 000,00
CELKEM 239 204,00 Kč

   

3. Náklady („výdaje“) 31. 12. 2018 (v Kč)

501 materiál 13 056,00
518 služby 89 513,00
521 osobní náklady (DPP) 108 600,00
582 poskytnuté členské příspěvky ACER 500,00
CELKEM 211 669,00

Hospodářský výsledek 27 535,00 Kč

4. Účetní rozvaha k 31. 12. 2018

Účetní rozvaha Aktiva (v Kč) Pasiva (v Kč)
013 software 19 960,00
041 Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek -19 960,00

211 zůstatek v pokladně 3 196,00
221 zůstatek na účtech 51 070,00
321 pohledávky kauce poradna 12 422,00
901 vlastní jmění 39 153,00
Hospodářský výsledek 27 535,00 
KONTROLNÍ SOUČET 66 688,00 66 688,00

HOSPODAŘENÍ 
ZA ROK 2018
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Náš spolek je členem Rodinného svazu ČR (Kostelní náměstí 3172/1, 
702 00 Ostrava, www.rodinnysvaz.cz). Těší nás bližší spolupráce s Českou 
kanceláří kurzů Alfa v oblasti kurzů o vztazích (www.manzelskevecery.cz).

Prostory pro naše akce nám poskytly:
• ŘK farnost u sv. Filipa a Jakuba Praha-Zlíchov (centrumbarrandov.cz) 
• ŘK farnost u sv. Jakuba St. v Praze-Petrovicích (farnostpetrovice.cz)
• KC Matky Terezy, Praha 11 – Háje (www.kcmt.cz)

Křesťanská psychologická poradna působí v Ženských domovech 
(www.zenskedomovy.cz), které spravuje firma Akcent Praha Group a. s.

Besedy s rodiči proběhly v:
• Salesiánském středisku mládeže – středisko volného času, o. p. s., 
 Praha 8 – Kobylisy, 
• CMŠ Srdíčko, Praha 13 – Lužiny, 
• sboru CB Praha – Horní Počernice 
• z. s. Pexeso v Praze – Zbraslavi. 

Potěšilo nás, že jsme pravidelně zváni na setkání pracovní skupiny „Děti, 
rodina a mládež“ Komunitního plánování sociálních služeb Prahy 5 (kpss.
praha5.cz).

Z mediální spolupráce: velice nás potěšilo, že jsme mohli být prezentováni 
jako „neziskovka týdne“ v rámci projektu Givt.cz. Využili jsme možnosti 
celoroční inzerce na portálu www.krestandnes.cz. Dvakrát za sebou jsme 
zveřejnili barevnou plošnou inzerci naší Křesťanské poradny v časopise Ži-
vot víry (www.zivotviry.cz). Praha 5 nám umožnila prezentaci na stránkách 
www.najdipomoc.cz. Veřejné nástěnky poskytly našim letáčkům MČ Praha 
15 a Praha – Petrovice. Děkujeme za audio i webovou prezentaci našich akcí 
Rádiu Proglas (www.proglas.cz). 

Posedmé za sebou jsme získali důvěru Magistrátu hlavního města Prahy, 
který podpořil grantem náš projekt Prevence řešení konfliktů v rodinách.

Děkujeme za finanční dary od našich přátel a podporovatelů. Děkujeme 
společnosti Microsoft za dar software prostřednictvím společnosti Tech-
Soup. Děkujeme společnosti GIVT.cz, s. r. o. za možnost kumulace drob-
ných příspěvků z nákupů našich fanoušků v e-shopech.

SPOLUPRÁCE 
A PODPORA
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Společné přípravy na život v manželství 
Jak předcházet karambolům ve společném celoživotním projektu, který na-
zýváme manželství
Lektoři a facilitátoři skupin: Mgr. Monika Ettlerová, P. Mag. theol. Jakub 
Jirovec OT, Jiří a Milada Musilovi

Škola lásky aneb Jak řešit konflikty v rodině 
a navazující kurz Jdeme společně s láskou
(www.prekopova-pevneobjeti.cz)
Lektor: Mgr. Ing. Jan Čapek

Besedy o výchově dětí
Lektoři: Mgr. et Mgr. Pavla Koucká a Mgr. Silvie Ročovská

Křesťanská psychologická poradna / Pro dospělé klienty s partner-
skými, rodinnými, ale i osobními problémy
Poradci a terapeuti: PhDr. Jarmila Čierná, PhDr. Dagmar Güttnerová, Ph.D., 
Mgr. et Mgr. Pavla Koucká, Mgr. Silvie Ročovská, Mgr. Kateřina Stehlíková 
a Mgr. Lucie Vojtková.

Začátkem roku dobíhala spolupráce s kariérovými poradkyněmi Ing. Mgr. An-
dreou Csirke a Mgr. Alicí Müllerovou.

Kontaktní osoby pro klienty: Mgr. Monika Ettlerová a Milada Musilová, 
projektový manažér: Ing. Jiří Musil

Ostatní programy a další pomoc
Anežka Churaňová (grafické práce), Ing. Stanislava Hrušková, Ph.D. (foto-
grafie členů spolku), Mgr. Monika Ettlerová (právní poradenství v oblasti 
uzavírání a platnosti církevního manželství)

Všem našim spolupracovníkům a dobrodincům děkujeme!

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ 
PROJEKTY A KDO 

JE REALIZOVAL



nabízí 
klientům s partnerskými, rodinnými, ale i osobními problémy
jednorázovou psychologickou intervenci nebo psychoterapii
v naší Křesťanské psychologické poradně v Ženských domovech, 
Ostrovského 3, Praha 5 (metro B ‒ Anděl)
a rodičům, partnerům, manželům a vychovatelům osvědčené kurzy na různých místech v Praze

• PŘÍPRAVA NA MANŽELSTVÍ – jak předcházet karambolům ve společném životě
• BESEDY (NEJEN) O VÝCHOVĚ – v mateřských školách a mateřských a komunitních centrech
• PROGRAM EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ – výchova dětí s respektem a přitom důsledně
• ŠKOLA LÁSKY – jak zvládat konflikty v rodině 
• MANŽELSKÉ VEČERY – vyjděte si spolu osmkrát na rande i po x letech manželství

Pomůžeme vám upevnit vaše rozhodující vztahy!

www.manzelstviarodina.cz

Centrum pro manželství a rodinu, z. s.
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Foto: 
Stanislava Hrušková ve STUDIU100 (str. 3), 
P. Vojtěch Kodet, O.Carm. (obálka, str. 4, 8, 9, 11, 12),  
Jiří Musil (str. 5, 6, 13), 
Petr Synek – www.clovekavira.cz (str. 10)

Výroční zpráva byla schválena dne 9. 1. 2019.




