
Od dívky k ženě  
Semináře o menstruaci, cykličnosti a ženství  

 

 

Nabízíme semináře pro slečny 

v dopoledních či odpoledních hodinách. 

V případě zájmu i semináře pro rodiče, 

kantory ve večerních hodinách: 

 

 

 

Semináře pro slečny v dopoledních či odpoledních hodinách  

vstupné dle možnosti školy (doporučená cena 80Kč/osoba) 
 

Žijeme ve světě, kde se slovo menstruace nejčastěji spojuje se slovy: 

bolestivá, nepříjemná, trapná. Nejčastěji ji nazývána“ krámy“, tedy něco, 

co v životě nepotřebujeme a čeho se chceme zbavit. Pokud o ní musíme 

mluvit, tak většinou tiše nebo pohrdavě. Naprostá většina dívek či žen 

z ní má negativní pocity a mnohé z nich touží, ji vůbec nemít.  

Proč se nám ženám toto děje? Proč musíme každý měsíc menstruovat? 

Je to k něčemu dobré? Můžeme mít menstruaci rády a těšit se na ni? 

Proč jsme v období menstruace více unavené, podrážděné? Je to 

normální? Jak s tím pracovat? 

Podíváme se na nový krátký film Měsíčky, dívky budou moci osahat 

různé hygienické pomůcky, které jsou dnes na trhu. Vytvoříme příjemné 

prostředí, aby se dívky cítily bezpečně, a zodpovíme na všechny zvídavé 

dotazy.  

 

Seminář pro rodiče, kantory ve večerních hodinách  

(vstupné dobrovolné) 

 

- Co je menstruace, jaký má význam, proč menstruujeme? 

- Jak fungují ženské pohlavní orgány? 

- Jak komunikovat se svými dcerami (dětmi) o ženství, cykličnosti  

  a menstruaci?  

- Jak mít otevřený vztah a podporující atmosféru v rodinách, školách? 



- Co ženám cykličnost přináší? Jak s ní pracovat?  

- Proč se během cyklu mění naše emoce? 

- Diskuse a dotazy 

 

 

Semináře vede zkušená lektorka: 

 

Bc. Kateřina Juřenčáková 

Maminka, manželka, koordinátorka programů 

pro školy, lektorka ženských témat  

a akreditovaná poradkyně přirozeného 

plánování rodičovství. 

Vystudovala vysokou školu, ve své profesní 

praxi pracovala jako konzultantka lidských 

zdrojů a lektorka firemního vzdělávání.  

Má zkušenosti s vytvářením interaktivních 

a zábavných vzdělávacích programů hravou 

formou. V současnosti pořádá semináře na 

různá témata pro školy i širokou veřejnost.  

Email: katerina.jurencakova@iham.cz 
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