
 

 

 

Respektovat a být respektován anebo řezat, řezat 

a řezat? 

 

Hostětín, 17. 2. 2015 

 

Na otázku, zda respektovat a být respektován anebo řezat, řezat a řezat, získáte 

odpověď při programech v Hostětíně. Pracovníci tamního ekologického Centra 

Veronica se budou následující dva měsíce věnovat tématu výchovy. O tom, jak 

respektovat své potomky a získat si jejich respekt přijedou povídat známí 

odborníci, manželé Kopřivovi. A o tom, jak správným řezem „vychovávat“ 

ovocné stromy ke správnému růstu a plodnosti, se dozvíte od ovocnářů Dovaly a 

Vašše. 

 

Metodika výchovy založená na vzájemném respektu, jejímiž tvůrci jsou psychologové a 

rodiče pěti dětí, manželé Kopřivovi, je v České republice známá a uznávaná již dlouhou 

dobu. Týdenní kurz se koná od 23. do 27. února 2015, bude veden velmi prakticky a 

účastníci se naučí všechny principy uvádět do praxe. Nové komunikační dovednosti, 

partnerský přístup k dětem, dobré vztahy, získání zdravé sebedůvěry a vnitřního klidu. 

Jak vyjadřovat emoce a jak reagovat na emoce jiných. Jaký je dopad odměn ve výchově, 

jaké následky mohou mít pochvaly jako nástroj „pozitivní motivace“, k čemu vedou 

soutěže a proč je škodlivé trestání  – to je jen výběr z témat, která se budou na kurzu 

probírat. Na tento akreditovaný kurz se můžete ještě přihlašovat. Je vhodný nejen pro 

rodiče, ale i prarodiče, pedagogy a vychovatele a přináší skutečné změny ve výchově a v 

životě – což si ověřily již stovky absolventů. Kniha Respektovat a být respektován je 

jednou z nejžádanějších knih o výchově a komunikaci v České republice.  

  

Čtyři víkendy budou věnovány ovocnářům a pěstování ovocných dřevin. Pěstitelé se na 

nich naučí řezy harmonizační, zmlazovací, udržovací i další specifické řezy. Budou se 

věnovat ošetřování ran, zjistí, jak mohou správným řezem ovlivnit jednotlivé vývojové 

fáze stromů. Posoudí rozdíly mezi intenzivním a extenzivním pěstováním, naučí se vybírat 

vhodné podnože a dozví se řadu dalších užitečných informací a dovedností. Kurz má 

teoretickou, ale především praktickou část, kde si účastníci v sadu vše v praxi vyzkouší. 

 

Bližší informace naleznete na www.hostetin.veronica.cz a u paní Kateřiny Elefantové na 

mailu katerina.elefantova@veronica.cz a telefonu 572 630 670. 
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