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Centrum Dětské misie 
Příbor 
Jičínská 546   

Rezervace 
rezervace@viafamilia.cz 
Web: http://viafamilia.cz/
kalendar/rezervace 
telefon: 773 791 182 HOSTÉ: 

LADISLAV ADAMOVIČ: JAKÝ OTEC, TAKÝ SYN!? 
Laci má za sebou neuvěřitelný životní příběh. Běhěm několika let se jeho normálně žijící rodina stala rodinou balancující na 
okraji společnosti bojující se závislostí, chudobou a násilím. Jak se podařilo, že dnes pracuje jako ředitel úspěšného dětského 
domova v Necpalech na Slovensku a s manželkou Evičkou vychová 2 krásné dcerky? O tom se bude sdílet v hlavní přednášce 
na téma Jaký otec, taký syn!? 

PAVOL KRIŠTOF: ABY ZE SYNŮ BYLI CHLAPI 
Palo má postavu jako pořádný chlap, hlas jako zvon a s manželkou Petrou vychovali 2 pořádně stavěné chlapy (a jednu 
krásnou dceru). Vystudoval zemědělskou VŠ a živil se už ledasčím: od bači, manažera, pastora k řediteli sociálních služeb. Jak 
se mu (ne)podařilo, aby ze synů byli chlapi se bude sdílet na svém semináři. Po několika letech života v centru Karlových 
Varů se Palo vrátil na Valašsko do Hrachovce na samotu na kopci. 

FRANTIŠEK PAVELKA: OHÝBAJ MA, TATKO 
Přátelé mu neřeknou jinak než Fery.  S manželkou Libuškou vychovali 7 dětí, z toho 3 byly v náhradní péči. Fery má rád věci 
jednuduché a přímočaré, a k tomu patří i jednoduchá výchova bez velké filozofie. Seminář Ohýbaj ma, tatko bude 
zamyšlením, jak účinně praktikovat pár jednoduchých kroků a principů ve výchově nejen chlapců. Fery žije na samotě u lesa 
(a u silnice) na Hájově u Příbora.  

MAREK MOŠKOŘ: TO KOLEM NÁS 
I když Marek vystudoval historii a žurnalistiku na Masarykově univerzitě v Brně, více než 15 let se věnuje grafickému designu 
a v současné době je konzultantem IT firmy. Pohybuje se tedy ve světě i virtuálním. To kolem nás je všechno, co nás 
ovlivňuje, co nás formuje, i když si to často neuvědomujeme. To kolem nás je, i když to popíráme. Jak se k tomu kolem 
nás postavit? Co jako otcové můžeme dělat? To bude obsahem Markovy přednášky. Marek je ženatý s Veronikou, má 2 dcery a 
v kažodenním očekávání 3. přírůstku do rodiny, bydlí ve Frýdku-Místku. 

NA OTCI  
ZÁLEŽÍ

KONFERENCE OTCŮ 

27. ledna  2018 
9.00 - 16.00

„Korunou starců jsou vnuci, 

ozdobou synů otcové.“  

Přísloví 17,6

Cena  
490 Kč 
Pro náhradní rodiče 
6 hodin vzdělání 
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