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Přehled zpráv 

1. Pandemie zamávala vztahy 

Online ● feedit.cz (Podnikání / Marketing / PR) ● 3. 5. 2021, 11:01 

Autor: Daniel Bradbury Dočekal ● Rubrika: Tisková zpráva 

Odkaz: https://feedit.cz/2021/05/03/pandemie-zamavala-vztahy/ 

... dlouhodobě vysokou rozvodovost. Podle odborníků z Rodinného svazu by nelichotivá čísla mohla snížit 
prevence. Jak? To představí v Týdnu pro rodinu, který letos startuje 8. května.  „Setkávám se dokonce i s tím, že 
se lidé ze strachu před selháním... 

2. Více než rok trvající pandemie prověřila kvalitu rodinných 

vztahů 

Online ● udalostiextra.cz (Potenciálně dezinformační weby) ● 3. 5. 2021, 11:06 

Rubrika: Covid-19 

Odkaz: https://udalostiextra.cz/covid-19/vice-nez-rok-trvajici-pandemie-proverila-kvalitu-rodinnych-

vztahu/4467/ 

...-li vyšších hodnot. Česko má dlouhodobě vysokou rozvodovost. Podle odborníků z Rodinného svazu by 
nelichotivá čísla mohla snížit prevence. Jak? To představí v Týdnu pro rodinu, který letos startuje 8. května.  
„Setkávám se dokonce i s tím, že se lidé... 

3. Příčinou rozvodu může být i špatná komunikace. Odborníci se 

během týdne pro rodinu zaměří na prevenci a řešení konfliktů 

Online ● socialnipolitika.eu (Zprávy / Politika) ● 3. 5. 2021, 13:41 

Rubrika: Zprávy 

Odkaz: https://socialnipolitika.eu/2021/05/pricinou-rozvodu-muze-byt-i-spatna-komunikace-odbornici-

se-behem-tydne-pro-rodinu-zameri-na-prevenci-a-reseni-konfliktu/ 

...Příčinou rozvodu může být i špatná komunikace. Odborníci se během týdne pro rodinu zaměří na prevenci a 
řešení konfliktů  ISPV 31 Views Děti , Duševní zdraví , Rodina  Více než rok trvající pandemie prověřila kvalitu 
rodinných vztahů. Na... 

4. Příčinou rozvodu může být i špatná komunikace. Odborníci se 

během týdne pro rodinu zaměří na prevenci a řešení konfliktů 

Online ● socialnipolitika.eu – FACEBOOK ● 3. 5. 2021, 15:02 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz: https://www.facebook.com/1900050740270375/posts/2958635307745241  

...Příčinou rozvodu může být i špatná komunikace. Odborníci se během týdne pro rodinu zaměří na prevenci a 
řešení konfliktů  ISPV 31 Views Děti , Duševní zdraví , Rodina  Více než rok trvající pandemie prověřila kvalitu 
rodinných vztahů. Na... 

https://feedit.cz/2021/05/03/pandemie-zamavala-vztahy/
https://udalostiextra.cz/covid-19/vice-nez-rok-trvajici-pandemie-proverila-kvalitu-rodinnych-vztahu/4467/
https://udalostiextra.cz/covid-19/vice-nez-rok-trvajici-pandemie-proverila-kvalitu-rodinnych-vztahu/4467/
https://socialnipolitika.eu/2021/05/pricinou-rozvodu-muze-byt-i-spatna-komunikace-odbornici-se-behem-tydne-pro-rodinu-zameri-na-prevenci-a-reseni-konfliktu/
https://socialnipolitika.eu/2021/05/pricinou-rozvodu-muze-byt-i-spatna-komunikace-odbornici-se-behem-tydne-pro-rodinu-zameri-na-prevenci-a-reseni-konfliktu/
https://www.facebook.com/1900050740270375/posts/2958635307745241


5. Rozchody 2020: nevěra, jiné názory, málo vzájemné pozornosti 

a povídání 

Online ● idnes.cz/onadnes (Životní styl / Móda) ● 3. 5. 2021, 14:19 

Vydavatel: MAFRA, a. s. ● Rubrika: OnaDnes – Vztahy 

Odkaz: https://www.idnes.cz/onadnes/vztahy/rozchod-rozvod-rodina-tyden-pro-
rodinu.A210503_114646_ona-vztahy_jup 

... terapeutů a psychologů z Rodinného svazu, kteří párům nabízejí v rámci Týdne pro rodinu od 8. května online 
osvětu a pomoc, by nelichotivá čísla mohla snížit prevence.  „ Setkávám se dokonce i s tím, že se lidé ze strachu 
před selháním partnerského... 

6. Pandemie zamávala s lidskými vztahy. V Česku ubylo svateb, ale 

i rozvodů 

Online ● idnes.cz (Zprávy / Politika) ● 3. 5. 2021, 15:39 

Vydavatel: MAFRA, a. s. ● Rubrika: Zprávy – Domácí 

Odkaz: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pandemie-koronavirus-vztahy-pary-svatby-rozvody-
pruzkum-rodina.A210503_123449_domaci_pmk 

... ve vztazích,“ vysvětlil párový psychoterapeut Pavel Rataj.  Podle místopředsedkyně Rodinného svazu ČR Marie 
Oujezdské je potřeba předcházet konfliktům, které by mohly přerůst do neřešitelných situací. A to zejména 
preventivní prací na vztahu... 

7. Eliška Bučková: Na budování rodinné pohody je třeba pracovat 

Online ● zenyprozeny.cz (Životní styl / Móda) ● 3. 5. 2021, 0:00 

Odkaz: http://www.zenyprozeny.cz/art/9924-eliska-buckova-na-budovani-rodinne-pohody-je-treba-

pracovat/ 

...Eliška Bučková: Na budování rodinné pohody je třeba pracovat  3.5.2021 00:00 | Společnost  Vzájemná důvěra, 
komunikace a stejné životní hodnoty – to jsou tři věci, které jsou pro Českou Miss, modelku a zpěvačku Elišku 
Bučkovou ve vztahu... 

8. Eliška Bučková prozradila, jak by měl vypadat její partner. 

Zatím jsem vždy víc dávala, než dostávala, říká krásná modelka 

Online ● ctidoma.cz (Regionální zprávy) ● 4. 5. 2021, 0:00 

Vydavatel: Centa a.s. 

Odkaz: https://www.ctidoma.cz/node/65244 

...Eliška Bučková prozradila, jak by měl vypadat její partner. Zatím jsem vždy víc dávala, než dostávala, říká 
krásná modelka  Jaké hodnoty jsou pro Českou Miss, modelku a zpěvačku Elišku Bučkovou ve vztahu zásadní? 
Jsou tři - vzájemná důvěra... 

9. Rok s pandemií. Jak zamával se vztahy v rodinách? 

Online ● zenyprozeny.cz (Životní styl / Móda) ● 4. 5. 2021, 0:00 

Odkaz: http://www.zenyprozeny.cz/art/9923-rok-s-pandemii-jak-zamaval-se-vztahy-v-rodinach/ 
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http://www.zenyprozeny.cz/art/9924-eliska-buckova-na-budovani-rodinne-pohody-je-treba-pracovat/
https://www.ctidoma.cz/node/65244
http://www.zenyprozeny.cz/art/9923-rok-s-pandemii-jak-zamaval-se-vztahy-v-rodinach/


... cílení na prevenci,“ říká PhDr. Ing. Marie Oujezdská, místopředsedkyně Rodinného svazu ČR.  „Dobré vztahy 
nejsou dané náhodou, šťastnou kombinací povah nebo něčím samozřejmým. Lze je trénovat stejně jako jiné 
dovednosti,“ dodává Marie Oujezdská... 

10. Pandemie zamávala vztahy 

Online ● tojesenzace.cz (Společenské / Bulvár) ● 4. 5. 2021, 3:17 

Odkaz: https://tojesenzace.cz/2021/05/04/pandemie-zamavala-vztahy/ 

... Rodinného svazu by nelichotivá čísla mohla snížit prevence. Jak? To představí v Týdnu pro rodinu, který letos 
startuje 8. května. „Setkávám se dokonce i s tím, že se lidé ze strachu před selháním partnerského svazku bojí mít 
děti. Sice je zde... 

11. Pandemie zamávala vztahy. Odborník vysvětluje, proč 

Online ● radaronline.cz (Společenské / Bulvár) ● 4. 5. 2021, 10:50 

Odkaz: https://www.radaronline.cz/ceske-celebrity/20021-pandemie-zamavala-vztahy-odbornik-

vysvetluje-proc 

... se podle nich čísla opět vrátí do původních, ne-li vyšších hodnot. Česko má dlouhodobě vysokou rozvodovost. 
Podle odborníků z Rodinného svazu by nelichotivá čísla mohla snížit prevence. Jak? To představí v Týdnu pro 
rodinu, který letos... 

12. Vliv pandemie na vztahy. Méně nových sňatků, ale i rozvodů 

Online ● zena-in.cz (Životní styl / Móda) ● 4. 5. 2021, 13:00 

Rubrika: Rodina 

Odkaz: https://zena-in.cz/clanek/vliv-pandemie-na-vztahy-mene-novych-snatku-ale-i-rozvodu 

... vysokou rozvodovost. Podle odborníků z Rodinného svazu by nelichotivá čísla mohla snížit prevence. Jak? To 
představí v Týdnu pro rodinu, který letos startuje 8. května.  „Setkávám se dokonce i s tím, že se lidé ze strachu 
před selháním... 

13. Vztahy v době pandemie 

Online ● 21stoleti.cz (Jiné) ● 4. 5. 2021, 13:06 

Vydavatel: RF Hobby, s.r.o. ● Rubrika: Články 

Odkaz: https://21stoleti.cz/2021/05/04/vztahy-v-dobe-pandemie/ 

... nelichotivá čísla mohla snížit prevence. Jak? To představí v Týdnu pro rodinu, který letos startuje 8. května.  
Foto: Free-Photos / pixabay  „Setkávám se dokonce i s tím, že se lidé ze strachu před selháním partnerského 
svazku bojí mít děti. Sice je... 

14. Vztahy v době pandemie 

Online ● 21stoleti.cz – FACEBOOK ● 4. 5. 2021, 13:20 

Vydavatel: RF Hobby, s.r.o. 

Odkaz: https://www.facebook.com/casopis21stoleti/  

https://tojesenzace.cz/2021/05/04/pandemie-zamavala-vztahy/
https://www.radaronline.cz/ceske-celebrity/20021-pandemie-zamavala-vztahy-odbornik-vysvetluje-proc
https://www.radaronline.cz/ceske-celebrity/20021-pandemie-zamavala-vztahy-odbornik-vysvetluje-proc
https://zena-in.cz/clanek/vliv-pandemie-na-vztahy-mene-novych-snatku-ale-i-rozvodu
https://21stoleti.cz/2021/05/04/vztahy-v-dobe-pandemie/
https://www.facebook.com/casopis21stoleti/


... nelichotivá čísla mohla snížit prevence. Jak? To představí v Týdnu pro rodinu, který letos startuje 8. května.  
Foto: Free-Photos / pixabay  „Setkávám se dokonce i s tím, že se lidé ze strachu před selháním partnerského 
svazku bojí mít děti. Sice je... 

15. 13. ročník Týdne pro rodinu 

Online ● city.cz (Regionální zprávy) ● 4. 5. 2021, 17:10 

Odkaz: https://www.city.cz/akce/13--rocnik-tydne-pro-rodinu/21477 

...Týden pro rodinu je oslavou toho nejcennějšího, co máme – rodiny. Cílem tohoto ročníku s mottem „Rodina 
není... 

16. Vztahy v době pandemie 

Online ● epochaplus.cz (Jiné) ● 5. 5. 2021, 13:32 

Vydavatel: RF Hobby, s.r.o. 

Odkaz: https://epochaplus.cz/vztahy-v-dobe-pandemie/ 

... prevence. Jak? To představí v Týdnu pro rodinu, který letos startuje 8. května.  Její slova potvrzují také 
zkušenosti mnichovského Institutu pro komunikační terapii. Ze všech manželských párů, které jej v průběhu 20 let 
navštívily, skončilo... 

17. Vztahy v době pandemie 

Online ● epochaplus.cz – FACEBOOK  ● 5. 5. 2021, 14:00 

Vydavatel: RF Hobby, s.r.o. 

Odkaz: https://www.facebook.com/epochaplus/  

... prevence. Jak? To představí v Týdnu pro rodinu, který letos startuje 8. května.  Její slova potvrzují také 
zkušenosti mnichovského Institutu pro komunikační terapii. Ze všech manželských párů, které jej v průběhu 20 let 
navštívily, skončilo... 

18. Pandemie zamávala vztahy 

Online ● rtvj.cz (Regionální zprávy) ● 5. 5. 2021, 17:00 

Rubrika: Zajímavosti 

Odkaz: https://www.rtvj.cz/pandemie-zamavala-vztahy/ 

... by nelichotivá čísla mohla snížit prevence. Jak? To představí v Týdnu pro rodinu, který letos startuje 8. května. 
V Brně bude akce probíhat například v Zahradách pod Petrovem nebo v Technologickém parku.  „Setkávám se 
dokonce i s tím, že se... 

19. Pandemie zamávala vztahy 

Online ● rtvj.cz – TWITTER ● 5. 5. 2021, 17:03 

Rubrika: Hlavní stránka 

Odkaz: https://twitter.com/RTVJih/status/1389958842302205957  

https://www.city.cz/akce/13--rocnik-tydne-pro-rodinu/21477
https://epochaplus.cz/vztahy-v-dobe-pandemie/
https://www.facebook.com/epochaplus/
https://www.rtvj.cz/pandemie-zamavala-vztahy/
https://twitter.com/RTVJih/status/1389958842302205957


... by nelichotivá čísla mohla snížit prevence. Jak? To představí v Týdnu pro rodinu, který letos startuje 8. května. 
V Brně bude akce probíhat například v Zahradách pod Petrovem nebo v Technologickém parku.  „Setkávám se 
dokonce i s tím, že se... 

20. Méně svateb, ale taky míň rozvodů 

Tisk ● Metro – Praha, Metro – Brno, Metro – Ostrava, Metro – Budějovice; str. 6 (Regionální zprávy) ● 

6. 5. 2021 

Vydavatel: MAFRA, a. s. 

 

 
 



21. Méně svateb, ale taky míň rozvodů. Déle než rok trvající 

epidemie prověřuje odolnost lidí i vztahů 

Online ● metro.cz (Regionální zprávy) ● 6. 5. 2021, 6:00 

Rubrika: Metro – Společnost 

Odkaz: http://www.metro.cz/mene-svateb-ale-taky-min-rozvodu-dele-nez-rok-trvajici-epidemie-
proveruje-odolnost-lidi-i-pevnost-vztahu-iyu-/spolecnost.aspx?c=A210505_172328_metro-

spolecnost_mjafi 

..., ročně projde „školeními“ v centrech Rodinného svazu asi 2700 párů.  „Lidé tu kromě jiného sdílejí vlastní 
zkušenosti z partnerských problémů,“ doplňuje Oujezdská a uvádí, že v rámci blížícího se Týdne pro rodinu lze 
najít vhodné akce na webu... 

22. Pandemie zamávala vztahy. Pomůže Týden pro rodinu 

Online ● salina-brno.cz (Regionální zprávy) ● 6. 5. 2021, 7:22 

Vydavatel: CCB, s.r.o. ● Rubrika: Aktuality 

Odkaz: https://www.salina-brno.cz/aktuality/2996-pandemie-zamavala-vztahy-pomuze-tyden-pro-

rodinu 

...Pandemie zamávala vztahy. Pomůže Týden pro rodinu  06. květen 2021  Více než rok trvající pandemie 
prověřila kvalitu rodinných vztahů. Na rodiny dopadlo břemeno vzdělávání potomků, náhrady sociálních kontaktů 
i náplně volného času. Loni... 

23. V pandemii klesl počet rozvodů. Náročné vztahové výzvy 

pomůže překonat prevence 

Online ● pozitivni-zpravy.cz (Jiné) ● 6. 5. 2021, 9:30 

Rubrika: Společnost 

Odkaz: https://pozitivni-zpravy.cz/v-pandemickem-roce-klesl-pocet-rozvodu-narocne-vztahove-vyzvy-

pomuze-prekonat-prevence/ 

... opatření, výrazně klesl. Rodiny však byly vystaveny novým, často velmi těžkým výzvám. Aby je i po návratu do 
normálu ustály, je podle odborníků z Rodinného svazu ČR nutné dbát na prevenci. Právě ta je tématem letošního 
Týdne pro rodinu.  Rodinná... 

24. Pandemie zamávala vztahy 

Online ● everydaymagazin.cz (Životní styl / Móda) ● 6. 5. 2021, 9:50 

Odkaz: http://www.everydaymagazin.cz/zdravi/5263-pandemie-zamavala-vztahy 

... nelichotivá čísla mohla snížit prevence. Jak? To představí v Týdnu pro rodinu, který letos startuje 8. května.  
„Setkávám se dokonce i s tím, že se lidé ze strachu před selháním partnerského svazku bojí mít děti. Sice je zde 
velká nabídka pomoci pro... 

25.Týdnu pro rodinu je v Brně zasvěcen celý květen 

Online ● prvnizpravy.cz (Zprávy) ● 7. 5. 2021, 11:00 

Vydavatel: Easy Communications s.r.o. 

http://www.metro.cz/mene-svateb-ale-taky-min-rozvodu-dele-nez-rok-trvajici-epidemie-proveruje-odolnost-lidi-i-pevnost-vztahu-iyu-/spolecnost.aspx?c=A210505_172328_metro-spolecnost_mjafi
http://www.metro.cz/mene-svateb-ale-taky-min-rozvodu-dele-nez-rok-trvajici-epidemie-proveruje-odolnost-lidi-i-pevnost-vztahu-iyu-/spolecnost.aspx?c=A210505_172328_metro-spolecnost_mjafi
http://www.metro.cz/mene-svateb-ale-taky-min-rozvodu-dele-nez-rok-trvajici-epidemie-proveruje-odolnost-lidi-i-pevnost-vztahu-iyu-/spolecnost.aspx?c=A210505_172328_metro-spolecnost_mjafi
https://www.salina-brno.cz/aktuality/2996-pandemie-zamavala-vztahy-pomuze-tyden-pro-rodinu
https://www.salina-brno.cz/aktuality/2996-pandemie-zamavala-vztahy-pomuze-tyden-pro-rodinu
https://pozitivni-zpravy.cz/v-pandemickem-roce-klesl-pocet-rozvodu-narocne-vztahove-vyzvy-pomuze-prekonat-prevence/
https://pozitivni-zpravy.cz/v-pandemickem-roce-klesl-pocet-rozvodu-narocne-vztahove-vyzvy-pomuze-prekonat-prevence/
http://www.everydaymagazin.cz/zdravi/5263-pandemie-zamavala-vztahy


Odkaz: https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/regiony/tydnu-pro-rodinu-je-v-brne-zasvecen-cely-kveten/ 

...Týdnu pro rodinu je v Brně zasvěcen celý květen  Mezinárodní den rodiny se každoročně slaví 15. května a i pro 
letošní rok si různorodé brněnské organizace připravily bohatý program na jeho podporu. Týden pro rodinu 
startuje 3. května a... 

26. Týdnu pro rodinu je v Brně zasvěcen celý květen 

Online ● regionalninovinky.cz (Regionální zprávy) ● 7. 5. 2021, 11:00 

Odkaz: http://www.regionalninovinky.cz/zpravy/regiony/tydnu-pro-rodinu-je-v-brne-zasvecen-cely-

kveten/ 

...První zprávy - Týdnu pro rodinu je v Brně zasvěcen celý květen  Velikost textu:  Týdnu pro rodinu je v Brně 
zasvěcen celý květen  Mezinárodní den rodiny se každoročně slaví 15. května a i pro letošní rok si různorodé 
brněnské organizace... 

27. Dobré ráno: Týden pro rodinu 

Televize ● ČT2 – Dobré ráno (ČT2) ● 7. 5. 2021, 6:33 

Vydavatel: Česká televize 

Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-

rano/321291310020044/video/838461  

...Dobré ráno: Týden pro rodinu... 

 

 

28.Týdnu pro rodinu je v Brně zasvěcen celý květen 

Online ● jihomoravskenovinky.cz (Regionální  zprávy) ● 7. 5. 2021, 11:00 

Vydavatel: REGIONÁLNÍ NOVINKY, a.s. 

https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/regiony/tydnu-pro-rodinu-je-v-brne-zasvecen-cely-kveten/
http://www.regionalninovinky.cz/zpravy/regiony/tydnu-pro-rodinu-je-v-brne-zasvecen-cely-kveten/
http://www.regionalninovinky.cz/zpravy/regiony/tydnu-pro-rodinu-je-v-brne-zasvecen-cely-kveten/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/321291310020044/video/838461
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/321291310020044/video/838461


Odkaz: http://www.jihomoravskenovinky.cz/zpravy/regiony/tydnu-pro-rodinu-je-v-brne-zasvecen-cely-

kveten/ 

...Týdnu pro rodinu je v Brně zasvěcen celý květen  Mezinárodní den rodiny se každoročně slaví 15. května a i pro 
letošní rok si různorodé brněnské organizace připravily bohatý program na jeho podporu. Týden pro rodinu 
startuje 3. května a... 

29. Týden pro rodinu 

Rozhlas ● Rádio Krokodýl ● 7. 5. 2021 

Vydavatel: Rádio Krokodýl 
 

...zpráva o startu Týdne pro rodinu... 

 

 

30. Týden pro rodinu  

Rozhlas ● Rádio Blaník ● 7. 5. 2021 

...zpráva o Týdnu pro rodinu … 

31. Pandemie zamávala vztahy 

Online ● ordinace.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 8. 5. 2021, 6:54 

Vydavatel: TISCALI MEDIA, a.s. 

Odkaz: https://www.ordinace.cz/clanek/pandemie-zamavala-vztahy/ 

... rozvodovost. Podle odborníků z Rodinného svazu by nelichotivá čísla mohla snížit prevence. Jak? To představí v 
Týdnu pro rodinu, který letos startuje 8. května.  shutterstock.com  Do lékárny  „Setkávám se dokonce i s tím, že 
se lidé ze strachu před... 

32. Očekávané události 8. května 2021 

Online ● proglas.cz (Kultura / Umění) ● 8. 5. 2021, 7:05 

Autor: Eva Svobodová 

Odkaz: https://zpravy.proglas.cz/udalosti/ocekavane-udalosti-8-kvetna-2021/ 

... rodinných centrech Česka začíná program v rámci Týdne pro rodinu, který vyvrcholí o Dni rodiny příští sobotu 
(15. května)... 

33. Týden pro rodinu 

Rozhlas ● Český rozhlas  ● 9. 5. 2021 

Vydavatel: Česká televize 

...zpráva o Týdnu pro rodinu ... 

 

http://www.jihomoravskenovinky.cz/zpravy/regiony/tydnu-pro-rodinu-je-v-brne-zasvecen-cely-kveten/
http://www.jihomoravskenovinky.cz/zpravy/regiony/tydnu-pro-rodinu-je-v-brne-zasvecen-cely-kveten/
https://www.ordinace.cz/clanek/pandemie-zamavala-vztahy/
https://zpravy.proglas.cz/udalosti/ocekavane-udalosti-8-kvetna-2021/


34. Studio 6 Víkend: Týden pro rodinu 

Televize ● ČT24 – Studio 6 Víkend (ČT24) ● 9. 5. 2021, 8:50 

Vydavatel: Česká televize 

Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6-
vikend/221411010120509/obsah/838842-tyden-pro-rodinu 

...Studio 6 Víkend: Týden pro rodinu ... 

 

 

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6-vikend/221411010120509/obsah/838842-tyden-pro-rodinu
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6-vikend/221411010120509/obsah/838842-tyden-pro-rodinu


35. Víc samoty, strachu i jídla 

Tisk ● MF Dnes - Brno a Jižní Morava; str. 11 (Zprávy / Politika) ● 10. 5. 2021 

Vydavatel: MAFRA, a. s. ● Rubrika: Brno a jižní Morava 

 

36. Covid výrazně snížil počet rozvodů v Česku. Kvůli pandemii ale 

značně ubylo i svateb 

Online ● cnn.iprima.cz (Zprávy / Politika) ● 10. 5. 2021, 7:01 

Vydavatel: FTV Prima, s.r.o. ● Rubrika: Koronavirus 

Odkaz: https://cnn.iprima.cz/covid-19-a-restrikce-zamavaly-rodinnymi-pouty-mezirocne-ubylo-svateb-i-

rozvodu-24562 

.... Rodinný svaz ČR nabídne během Týdne pro rodinu, který se bude konat od 8. do 15. května, řadu on-line 
přednášek na toto téma.  Ačkoliv v minulém roce ukončilo manželství jen 21 700 párů, což je podle záznamů 
Českého statistického úřadu nejméně od... 

37. Covid výrazně snížil počet rozvodů v Česku. Kvůli pandemii ale 

značně ubylo i svateb 

Online ● Zpravodajství FTV Prima – FACEBOOK ● 10. 5. 2021, 9:25 

Vydavatel: FTV Prima, s.r.o. 

Odkaz: https://www.facebook.com/303794233506/posts/10158366602663507  

https://cnn.iprima.cz/covid-19-a-restrikce-zamavaly-rodinnymi-pouty-mezirocne-ubylo-svateb-i-rozvodu-24562
https://cnn.iprima.cz/covid-19-a-restrikce-zamavaly-rodinnymi-pouty-mezirocne-ubylo-svateb-i-rozvodu-24562
https://www.facebook.com/303794233506/posts/10158366602663507


.... Rodinný svaz ČR nabídne během Týdne pro rodinu, který se bude konat od 8. do 15. května, řadu on-line 
přednášek na toto téma.  Ačkoliv v minulém roce ukončilo manželství jen 21 700 párů, což je podle záznamů 
Českého statistického úřadu nejméně od... 

38. Lidé zbystří, i když v okolí někdo jen kýchne, ukázal průzkum 

o covidu 

Online ● idnes.cz/brno (Regionální zprávy) ● 10. 5. 2021, 16:11 

Vydavatel: MAFRA, a. s. 

Odkaz: https://www.idnes.cz/brno/zpravy/pruzkum-covid-survio-samota-strach-nervozita-jidlo-

prevence.A210510_607260_brno-zpravy_krut 

... věnovat blízkým a rodině. Zejména v případě starších rodičů se obávají, že přišli o jedny z mála možností, jak s 
nimi trávit čas,“ komentuje Souček.  Jak poukazují lidé, kteří organizují akci Týden pro rodinu, výrazně klesl 
počet rozvodů a sňatků... 

39. Lidé zbystří, i když v okolí někdo jen kýchne, ukázal průzkum 

o covidu 

Online ● impuls.cz/regiony (Regionální zprávy) ● 10. 5. 2021, 16:12 

Vydavatel: LONDA spol. s r. o. ● Rubrika: Jihomoravský kraj 

Odkaz: https://www.impuls.cz/regiony/jihomoravsky-kraj/pruzkum-covid-survio-samota-strach-

nervozita-jidlo-prevence.A210510_161203_imp-jihomoravsky_kov 

... starších rodičů se obávají, že přišli o jedny z mála možností, jak s nimi trávit čas,“ komentuje Souček.  Jak 
poukazují lidé, kteří organizují akci Týden pro rodinu, výrazně klesl počet rozvodů a sňatků, po pandemii se ale 
podle nich čísla opět... 

40. Rozvodů je nejméně od roku 1970. Velká vlna zase přijde, 

odborníci žádají prevenci 

Online ● zena.aktualne.cz (Životní styl / Móda) ● 11. 5. 2021, 10:00 

Vydavatel: ECONOMIA, a.s. ● Rubrika: Vztahy 

Odkaz: https://zena.aktualne.cz/vztahy/ubytek-kultury-a-sportovnich-aktivit-muze-ovlivnit-narust-

ro/r~2c2b462cb17411eb8335ac1f6b220ee8/ 

... jiný," vysvětluje Oujezdská. Od 8. do 15. května organizuje Rodinný svaz už třináctý ročník Týdne pro rodinu, 
během kterého nabízí on-line přednášky a další aktivity.  Podle odborníků se většina párů zabývá až konkrétní 
krizí, málokdo se... 

41. Rozvodů je nejméně od roku 1970. Velká vlna zase přijde, 

odborníci žádají prevenci 

Online ● aktualne.cz – FACEBOOK ● 11. 5. 2021, 18:58 

Vydavatel: ECONOMIA, a.s. 

Odkaz: https://www.facebook.com/137301989386/posts/10158423347229387  

...Podle odborníků se většina párů zabývá až konkrétní krizí, málokdo se zaměřuje na prevenci… 

https://www.idnes.cz/brno/zpravy/pruzkum-covid-survio-samota-strach-nervozita-jidlo-prevence.A210510_607260_brno-zpravy_krut
https://www.idnes.cz/brno/zpravy/pruzkum-covid-survio-samota-strach-nervozita-jidlo-prevence.A210510_607260_brno-zpravy_krut
https://www.impuls.cz/regiony/jihomoravsky-kraj/pruzkum-covid-survio-samota-strach-nervozita-jidlo-prevence.A210510_161203_imp-jihomoravsky_kov
https://www.impuls.cz/regiony/jihomoravsky-kraj/pruzkum-covid-survio-samota-strach-nervozita-jidlo-prevence.A210510_161203_imp-jihomoravsky_kov
https://zena.aktualne.cz/vztahy/ubytek-kultury-a-sportovnich-aktivit-muze-ovlivnit-narust-ro/r~2c2b462cb17411eb8335ac1f6b220ee8/
https://zena.aktualne.cz/vztahy/ubytek-kultury-a-sportovnich-aktivit-muze-ovlivnit-narust-ro/r~2c2b462cb17411eb8335ac1f6b220ee8/
https://www.facebook.com/137301989386/posts/10158423347229387


42. Pandemie: rozvodů je nejméně 

Tisk ● Blanenský deník, Brněnský deník, Břeclavský deník, Hodonínský deník, Vyškovský deník, 

Znojemský deník; str. 3 (Regionální zprávy) ● 12. 5. 2021 

Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s. ● Rubrika: JIŽNÍ MORAVA 

 
... odborníků z Rodinného svazu by rozvodovost mohla snížit prevence. Svaz proto zorganizoval akci s názvem 
Týden pro rodinu, která trvá do 15. května. „Sice je zde velká nabídka pomoci pro páry – ty se však většinou 
zaměřují až na řešení konkrétní... 

 

43. Méně rozvodů na jihu Moravy během pandemie. Odborníci: 

trend se může obrátit 

Online ● brnensky.denik.cz, blanensky.denik.cz, breclavsky.denik.cz, hodoninsky.denik.cz, 

vyskovsky.denik.cz, znojemsky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 12. 5. 2021, 12:55 

Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s. 

Odkaz: https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/mene-rozvodu-na-jihu-moravy-behem-pandemie-
odbornici-trend-se-muze-obratit-20210.html 

.... Odborníci však varují, že trend se může v příštích letech obrátit. V Brně tak uspořádali Týden pro rodinu.  
Kliknutím zvětšíte  Ilustrační foto | Foto: Shutterstock  Méně svateb, ale i rozvodů. Více než rok trvající covidová 
pandemie na jižní... 

44. Čechy čeká boom seznamování, sňatků, ale i rozvodů 

Tisk ● Právo; str. 5 (Zprávy / Politika) ● 14. 5. 2021 

Vydavatel: BORGIS, a.s. 

https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/mene-rozvodu-na-jihu-moravy-behem-pandemie-odbornici-trend-se-muze-obratit-20210.html
https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/mene-rozvodu-na-jihu-moravy-behem-pandemie-odbornici-trend-se-muze-obratit-20210.html


 

45. Čechy čeká boom seznamování, sňatků, ale i rozvodů 

Online ● novinky.cz (Zprávy / Politika) ● 14. 5. 2021, 12:28 

Vydavatel: BORGIS, a.s. 

Odkaz: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/cechy-ceka-boom-seznamovani-snatku-ale-i-rozvodu-
40360217 

... fungovaly už dřív dobře, si našly i na tom, co všichni musíme prožívat, pozitiva a říkají nám – jsme víc spolu,“ 
řekla Marie Oujezdská, místopředsedkyně Rodinného svazu ČR a ředitelka Národního centra pro rodinu.  O 
třetinu víc terapií  „Ale tam... 

46. Pandemie zamávala vztahy 

Online ● zdraviamy.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 15. 5. 2021, 22:20 

Odkaz: https://www.zdraviamy.cz/pandemie-zamavala-vztahy/ 

... většinou zaměřují až na řešení konkrétní krize. Chybí cílení na prevenci. Dobré vztahy nejsou dané náhodou, 
šťastnou kombinací povah nebo něčím samozřejmým. Lze je trénovat stejně jako jiné dovednosti,“ vysvětluje 
PhDr. Ing. Marie Oujezdská... 

47. Očekávané události 16. května 202 

Online ● proglas.cz (Kultura / Umění) ● 16. 5. 2021, 7:00 

Odkaz: https://zpravy.proglas.cz/udalosti/ocekavane-udalosti-16-kvetna-2021/ 

... Končí Týden pro rodinu. Letošní 13. ročník se zaměřil na vztahy během pandemie.  Na YouTube kanále Live 4G 
se od 14 hodin uskuteční… 

48. Pandemie zamávala vztahy v mnoha rodinách 

Online ● trendyzdravi.cz (Životní styl / Móda) ● 17. 5. 2021, 0:00 

Odkaz: https://trendyzdravi.cz/rodina/pandemie-zamavala-vztahy-v-mnoha-rodinach.html 

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/cechy-ceka-boom-seznamovani-snatku-ale-i-rozvodu-40360217
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/cechy-ceka-boom-seznamovani-snatku-ale-i-rozvodu-40360217
https://www.zdraviamy.cz/pandemie-zamavala-vztahy/
https://zpravy.proglas.cz/udalosti/ocekavane-udalosti-16-kvetna-2021/
https://trendyzdravi.cz/rodina/pandemie-zamavala-vztahy-v-mnoha-rodinach.html


... je trénovat stejně jako jiné dovednosti,“ vysvětluje PhDr. Ing. Marie Oujezdská, místopředsedkyně Rodinného 
svazu ČR (RS ČR). Ukázky „tréninku“ vztahů předvede mimo jiné svaz on-line v týdnu, který se tradičně věnuje 
rodinám... 

49. Přichází vlna sňatků i rozvodů 

Tisk ● 5 plus 2 – Boleslavsko a Nymbursko, 5 plus 2 – Brněnsko, Blanencko a Vyškovsko, 5 plus 2 – 

Břeclavsko a Hodonínsko, 5 plus 2 – Bruntálsko a Opavsko, 5 plus 2 – Chomutovsko, Lounsko a 
Žatecko, 5 plus 2 – Domažlicko a Klatovsko, 5 plus 2 – Hradecko a Jičínsko, 5 plus 2 – Jihlavsko a 

Pelhřimovsko, 5 plus 2 – Jablonecko, Semilsko a Turnovsko, 5 plus 2 – Karlovarsko a Sokolovsko, 5 
plus 2 – Českobudějovicko, 5 plus 2 – Kladensko a Rakovnicko, 5 plus 2 – Frýdecko-Místecko, 5 

plus 2 – Kroměřížsko, 5 plus 2 – Liberecko, 5 plus 2 – Olomoucko a Prostějovsko, 5 plus 2 – 

Ostravsko, 5 plus 2 – Praha a okolí, 5 plus 2 – Přerovsko a Hranicko, 5 plus 2 – Teplicko, 5 plus 2 – 
Zlínsko, 5 plus 2 – Ústecko a Děčínsko, 5 plus 2 – Pardubicko a Chrudimsko, 5 plus 2 – Plzeňsko, 

Rokycansko a Tachovsko, 5 plus 2  – Praha a okolí, 5 plus 2  – Písecko a Strakonicko, 5 plus 2  

– Přerovsko a Hranicko, 5 plus 2 – Teplicko, 5 plus 2  – Třebíčsko, 5 plus 2  – Trutnovsko, 5 plus 2  – 

Zlínsko, 5 plus 2 – Znojemsko ; str. 12 (Regionální zprávy) ● 21. 5. 2021 

Vydavatel: MAFRA, a. s. 

 

 



50. Rozvod, kam se podíváš. Odborníci čekají po covidovém 

útlumu nápor žadatelů 

Online ● idnes.cz/onadnes (Životní styl / Móda) ● 22. 5. 2021, 0:55 

Vydavatel: MAFRA, a. s. ● Rubrika: OnaDnes – Vztahy 

Odkaz: https://www.idnes.cz/onadnes/vztahy/svatba-snatek-rozvod-pandemie.A210520_105515_ona-
vztahy_jup 

... hovořit a povídat si. Aby k rozvodům nedocházelo, je podle slov Marie Oujezdské, místopředsedkyně 
Rodinného svazu ČR a ředitelky Národního centra pro rodinu „důležité preventivně pracovat a konfliktům, jež 
mohou přerůst do neřešitelných situací... 

51. Balanc mezi osobním životem a prací. Obecné recepty 

neexistují 

Online ● denik.cz, benesovsky.denik.cz, berounsky.denik.cz, blanensky.denik.cz, 

boleslavsky.denik.cz, brnensky.denik.cz, bruntalsky.denik.cz, breclavsky.denik.cz, 

chebsky.denoík.cz, chomutovsky.denik.cz, chrudimsky.denik.cz, domazlicky.denik.cz, 

decinnsky.denik.cz, fm.denik.cz, Hhvlickobrodsky.denik.cz, hodoninsky.denik.cz, 

hradecky.denik.cz, jablonecky.denik.cz, jihlavsky.denik.cz, jindrichohradecky.denik.cz, 
jicinsky.denik.cz, karlovarsky.denik.cz, karvinsky.denik.cz, kladensky.denik.cz, klatovsky.denik.cz, 

kolinsky.denik.cz, krkonossky.denik.cz, kromerizsky.denik.cz, kutnohorsky.denik.cz, 

liberecky.denik.cz, litomericka.denik.cz, moravskoslezsky.denik.cz, mostecky.denik.cz, 
melnicky.denik.cz, nachodsky.denik.cz novojicinsky.denik.cz, nymbursky.denik.cz, , 

olomoucky.denik.cz, opavsky.denik.cz, orlicky.denik.cz, pardubicky.denik.cz, 
pelhrimovsky.denik.cz, plzensky.denik.cz, prachaticky.denik.cz, prazsky.denik.cz, 

prostejovsky.denik.cz, pisecky.denik.cz, prerovsky.denik.cz, pribramsky.denik.cz, 

rakovnicky.denik.cz, rokycansky.denik.cz, rychnovsky.denik.cz, slovacky.denik.cz, 

sokolovsky.denik.cz, strakonicky.denik.cz, svitavsky.denik.cz, tachovsky.denik.cz, 

teplicky.denik.cz, taborsky.denik.cz, trebicsky.denik.cz, valassky.denik.cz, vyskovsky.denik.cz, 
zlinsky.denik.cz, znojemsky.denik.cz, ustecky.denik.cz, ceskobudejovicky.denik.cz, 

ceskokrumlovsky.denik.cz, ceskolipsky.denik.cz, sumpersky.denik.cz, zatecky.denik.cz, 

zdarsky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 24. 5. 2021, 5:40 

Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s. 

Odkaz: https://valassky.denik.cz/zdravi/balanc-mezi-osobnim-zivotem-a-praci-20220521.html 

... pořídit si rodinu. S počtem dětí, o které je potřeba se postarat, roste i objem práce a času pro rodinu je čím dál 
méně.  Osobní život je pak odstaven na úplně vedlejší kolej. Podle Marie Oujezdské, místopředsedkyně 
Rodinného svazu ČR, ale váha... 

52. Sama doma: Pandemie a vztahy 

Televize ● Sama doma (ČT1) ● 28. 5. 2021, 12:30 

Vydavatel: Česká televize 

Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1148499747-sama-

doma/321291310030010/obsah/843316-chat-pandemie-a-vztahy-1-cast 

Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1148499747-sama-

doma/321291310030010/obsah/843324-chat-pandemie-a-vztahy-2-cast  

https://www.idnes.cz/onadnes/vztahy/svatba-snatek-rozvod-pandemie.A210520_105515_ona-vztahy_jup
https://www.idnes.cz/onadnes/vztahy/svatba-snatek-rozvod-pandemie.A210520_105515_ona-vztahy_jup
https://valassky.denik.cz/zdravi/balanc-mezi-osobnim-zivotem-a-praci-20220521.html
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1148499747-sama-doma/321291310030010/obsah/843316-chat-pandemie-a-vztahy-1-cast
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1148499747-sama-doma/321291310030010/obsah/843316-chat-pandemie-a-vztahy-1-cast
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1148499747-sama-doma/321291310030010/obsah/843324-chat-pandemie-a-vztahy-2-cast
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1148499747-sama-doma/321291310030010/obsah/843324-chat-pandemie-a-vztahy-2-cast


... Marie Oujezdská.  z Rodinného svazu ČR.  Místopředsedkyně.  Jaké problémy v době pandemie se v rodině 
vyskytovaly nejvíce?  Bylo toho na nás hodně.  Domácí výuka.  Ztráta zaměstnání.  U někoho finance.  Co zasáhlo do 
rodinných vztahů? .. 

 

 

 

53. Pandemie zamávala vztahy 

Tisk ● Zdraví; str. 6 (Životní styl / Móda) ● 4. 6. 2021 

Vydavatel: Časopisy pro volný čas, s.r.o. 

 

 



54. Ponorková nemoc a další problémy. Jak pandemie zamávala s 

našimi vztahy? 

Online ● mojezdravi.cz (Zdravotnictví / Medicína) ● 7. 6. 2021, 6:00 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. 

Odkaz: https://www.mojezdravi.cz/psychika/ponorkova-nemoc-a-dalsi-problemy-jak-pandemie-
zamavala-s-nasimi-vztahy-6276.html 

... na řešení konkrétní krize. Chybí cílení na prevenci,“ vysvětluje PhDr. Ing. Marie Oujezdská, místopředsedkyně 
Rodinného svazu ČR. Ta zároveň dodává, že lidé ze strachu před selháním partnerského svazku se dokonce bojí 
mít děti.  Čerpejte... 
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