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Šťastně až do smrti? 
     Není to jen pohádka? 
          Jak mít vztah, který vydrží… 

 
Iniciativa NTM vychází z potřeby upozornit na to, že jako jednotlivci i společnost investujeme 

do mnoha materiálních věcí, ale zanedbáváme vztahy, které jsou pro naši životní spokojenost na-
prosto klíčové.  

Narůstající negativní zkušenost rozpadajících se manželství v ČR se stala téměř epidemickou. I přes 
notnou dávku cynismu vůči manželství jsou ale stále kvalitní partnerské vztahy jedním ze základ-
ních a největších přání většiny lidí.  

V současnosti se u nás rodí více než 40% dětí mimo manželství. Každé druhé manželství končí roz-
vodem a 47 % párů uvádí jako důvod rozvodu rozdílnost povah. Kvůli rozvodům, kterých je každý 
rok více než 33 tisíc, přijde ročně o jednoho z rodičů přes 20 tisíc dětí, které tak samy získávají ne-
gativní zkušenost s manželstvím. Průměrná délka trvání manželství v ČR je 13 let.  

Zhruba 70 % rozvádějících se párů má děti. Dochází k výraznému nárůstu soužití nesezdaných párů 
jako alternativy manželství, přičemž četnost rozpadu těchto vztahů je mnohem vyšší než u manžel-
ství se všemi negativními dopady na děti těchto párů. 

Manželství tak prokazatelně poskytuje stabilní a láskyplné prostředí k výchově dětí a je klíčovou 
součástí osobního štěstí. Proto podle NTM potřebuje manželství péči jako vztah i jako instituce.  

Vizí NTM je proto vytvářet prostor, kde si lidé mohou alespoň jednou za rok připomenout, že spo-
kojené manželství není samozřejmost, ale vztah, který bychom měli rozvíjet. Chce posílit vztahy v 
manželství a zvýraznit potřebu zabývat se otázkou vztahových dovedností jako předpokladů dob-
rého manželství. Dále motivovat laickou a odbornou veřejnost, média i veřejně známé osobnosti, 
aby alespoň jednou za rok podpořili důležitost manželství a také propagovat programy i iniciativy 
zaměřené na rozvoj manželských vztahů v České republice.  

Iniciativa Národní týden manželství původně vznikla ve Velké Británii. Dnes představuje jednu z 
největších občanských aktivit na podporu kvality vztahů v České republice. Letošní ročník je v ČR 
devátý.  

Záštitu nad konáním Národního týdne manželství v ČR převzala Stálá komise pro rodinu a Posla-
necká sněmovna parlamentu (PSP ČR).  

Záštitu nad projektem v Mladé Boleslavi převzal náměstek primátora Mgr. Daniel Marek a posla-
nec Parlamentu české republiky Ing. Adolf Beznoska. Mediálními partnery je Magistrát města MB, 
Signál rádio, První boleslavská TV, Boleslavský deník a MBnoviny.cz 

Organizátorem třetího ročníku v Mladé Boleslavi je Sbor církve adventistů s. d. poskytující pro pro-
gramovou realizaci zázemí ve společenském zařízení Lávka v Dukelské č. 1443/31.  

 


