
 
   
 

    
 

 

 

NOVÉ TRENDY V RIZIKOVÉM CHOVÁNÍ U DĚTÍ A 

DOSPÍVAJÍCÍCH 
 

Konference u příležitosti 25. výročí Centra Prevence v Brně ve spolupráci s MČ Královo Pole a městem 

Brnem pořádaná dne 7. 11. 2019 v čase 9:00 – 13:00  v prostorách restaurace Šelepka (Šelepova 1) 

 

Záštitu nad konferencí přijal člen Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Jan Bartošek a starostka 

MČ Královo Pole Ing. Karin Karasová 

 

 

Program konference       moderuje Michael Schmidt 

 

 

9:00 – 9:15  Zahájení konference, úvodní slovo 

   Ing. Jan Bartošek, Ing. Karin Karasová, Mgr. Jindřich Vobořil, Pg.Dip. 

 

9:15 – 9:30  Vyhlášení výsledků soutěže základních škol s působností v MČ 

 Královo Pole na téma „Závislostní chování“ 

  Ing. Karin Karasová 

 

9:30 – 10:00 „25 let Centra prevence v Brně“¨ 

Mgr. Jan Veselý, PhD.  

 

10:00 – 10:45  „Cesta životem dítěte“       

 Bc. et. Bc. David Věchet 

 

10:45 – 11:00 Přestávka 

 

11:00 – 12:00 „Agrese, násilí nebo schválnost?“  

PhDr. Jan Svoboda 

 

12:00 – 12:50 „Sebepoškozování – jeden z nových trendů?“    

 Bc. Kristina Čadeni, DiS.  

 

12:50 – 13:00 Ukončení konference 

 

 

 



 
   
 

    
 

 

Pár slov o přednášejících: 

 

Mgr. Jan Veselý, PhD. 

 Vystudoval DF JAMU v Brně obor dramatické výchova a UK v Bratislavě obor 

pedagogika. Pracuje jako vedoucí Centra prevence v Brně Společnosti 

Podané ruce o.p.s. Je místopředsedou sekce primární prevence při A.N.O. a 

členem asociace dramaterapeutů ČR. Provádí certifikace odborné 

způsobilosti v oblasti primární prevence rizikového chování. Po absolvování 

supervizního výcviku DALET Olomouc, poskytuje supervize - především 

pedagogickým a sociálním pracovníkům. 

 

Bc. et. Bc. David Věchet 

  Vystudoval adiktologii na 1. LF UK v Praze. Dnes jako adiktolog působí 

v brněnské adiktologické ambulanci Remedis. Zabývá se poradenstvím a 

pomocí nejen dospělým, ale i mladistvým z oblasti drog a drogových 

závislostí.  

 

PhDr. Jan Svoboda 

Je akreditovaným lektorem pro Českou i Slovenskou republiku, vystudoval 

jednooborovou psychologii a působil jako poradenský psycholog a 

psychoterapeut. V současné době je zaměstnán jako vysokoškolský učitel a 

odborný asistent na katedře školní a pedagogické psychologie Ostravské 

univerzity. Specializuje se na krizové situace výchovy a výuky, je 

supervizorem azylových domů (např. Hradec Králové a Ostrava), 

občanských poraden (např. Ostrava aTřinec), mateřských škol (např. Praha 

a Brno), vede motivační akce v dětských domovech (např. Lichnov, Piešťany, 

Topolčany, domov důchodců Rokytnice nad Jizerou). Aktuálně se zabývá 

metodami jak zpestřit výuku nebo zvýšit motivaci žáků pro školní činnosti. 

Publikační činnost: Co mám dělat když, Meditace chůzí, Modelkou v 

padesáti, Texty k inspiraci vyučujících společenskovědních předmětů, 

Poradenský dialog, Agrese a agresivita dětí předškolního a mladšího 

školního věku, Krizové situace výchovy a výuky (Svoboda, Němcová), 

Psychicky ranené dieta a možnosti intervencie (Svoboda, Jochmannová), 

Vedení dlouhodobých poradenských skupin (Jochmannová - Svoboda). 

 

Bc. Kristina Čadeni, DiS. 

Absolvovala bakalářské studium obor: Vzdělávání dospělých a na vyšší 

odborné škole, obor: Sociální práce a sociální pedagogika. Má třináctiletou 

praxi v pomáhajících profesích: ve státním a neziskovém sektoru, krizových 

službách a telefonické krizové pomoci. Autorka a lektorka edukativních 

preventivních programů pro žáky a učitele na téma poruchy příjmu potravy. 

Působila na MPSV a spolupracuje s Národním institutem pro další 

vzdělávání. V Kontaktním centru Anabell Brno pracuje jako vedoucí 

sociálních služeb. 


