
PhDr. Petra Tenglerová
Jsem klinická psycholožka, psychoterapeutka, poradkyně, lektorka, maminka 4 dětí, 

z toho jedněch dvojčat.

V klinické praxi se věnuji především psychoterapii rodin s dětmi. Jsem také spoluza-

kladatelka a ředitelka RC Heřmánek. Pracuji i jako poradkyně a lektorka v projektech 

zaměřených na podporu rodičů vracejících se po mateřské a rodičovské dovolené na 

trh práce.

Vystudovala jsem psychologii a speciální pedagogiku, pracovala v Psychiatrické lé-

čebně, na Dětské klinice ve FN Olomouc a nyní pracuji pracuji v Rodinném centru 

Heřmánek a v soukromém zdravotnickém zařízení ReFit Clinic.

Potřebuji dělat svět lepším. Nejvíc mě baví hrát si s dětmi a povídat si s lidmi...

Odpočívám plaváním, houpáním se v hamace a chozením po lese. Občas potřebuji 

být úplně sama se sebou. 



Mgr. Hana Klicperová
Jsem žena, manželka, maminka, dcera, kamarádka, zraková terapeutka, speciální 

pedagožka.

Jsem člověk s hlubokým prožíváním a vždy více naslouchám, než mluvím. Ráda pra-

cuji v týmu, protože to dává smysl mému názoru, že každý z nás je pouze střípkem 

v jedné velké mozaice.

Vystudovala jsem učitelství pro mateřské školy, učitelství pro první stupeň se spe-

ciální pedagogikou zaměřenou na osoby se zrakovým sluchovým a mentálním po-

stižením, abych následně řadu let pracovala jako poradkyně rané péče v rodinách 

s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením a dostudovala zrakovou terapii. 

Abych skloubila rodinu a svou profesi zrakové terapeutky, začala jsem pracovat 

v Rodinném centru Heřmánek nejprve jako dobrovolnice, poté na částečný úvazek 

jako koordinátorka programů pro rodiny s dětmi a koordinátorka Klubu pohádko-

vých babiček a dědečků, kteří chodí dětem do mateřských škol číst pohádky. S lety 

zkušeností a vzdělávání jsem se začala věnovat také lektorské a poradenské činnosti 

v oblasti výchovy, rodinných a mezigeneračních vztahů.

Mám ráda les, ticho, ale také temperamentní hudbu a tanec. V životě hledám 

harmonii.



Mgr. Gabriela Vybíralová
Vystudovala jsem pedagogiku na Jihočeské univerzitě. Od roku 2010 se intenzivně 

věnuji doprovázení a vzdělávání rodičů, v této oblasti mám bohaté zkušenosti s ve-

dením uzavřených rodičovských seminářů a individuálního poradenství v oblasti 

výchovy. Osobně jsem doprovázela více jak 1000 rodičů, pěstounů aj. Tato rodičovská 

setkání jsou pro mne srdeční záležitostí a věřím, že i díky nim máme doma tři velmi 

pohodové teenagery.

Orientuji se v problematice ohrožených dětí, rok jsem pracovala na soudě v Hodoní-

ně, kdy jsem motivovala rodiče k dohodě v rámci opatrovnických sporů při rozvodu 

či rozchodu.

Jsem zvědavá a akční, mám ráda lidi, kteří mne obklopují a inspirují. Ráda jím 

a zajdu na dobrou kávu. Život mě baví.



Petr Jelínek
Pocházím z Třebíče, a přestože už skoro 20 let žiju v Brně, pořád se rád na Vysočinu 

vracím. Ještě jako teenager jsem se účastnil skupinových programů zaměřených na 

osobnostní rozvoj a komunikaci v modelu zakladatelky rodinné terapie Virginie Sati-

rové. Fascinovala mě (a dodnes fascinuje) efektivita a přitom hluboce lidský přístup 

tohoto směru psychoterapie. V roce 2005 jsem dokončil čtyřletý akreditovaný výcvik 

MOVISA v rodinné terapii. Od té doby jsem se podílel a vedl řadu workshopů zaměře-

ných na osobní rozvoj a komunikaci s využitím transformační systemické terapie dle 

Satirové. Poskytuji intervence a poradenství pro jednotlivce, páry, rodiny a skupiny. 

Při práci čerpám nejen z odborného výcviku, ale také z vlastní zkušenosti manžela 

a otce čtyř dospívajících dětí a z probíhajícího studia sociální pedagogiky na UPOL.

Do projektu Rodičům naproti jsem byl přizván jako expert na partnerství a komu-

nikaci. Připojil jsem se do projektu s radostí a nadějí pro rodiny, které programem 

projdou. Během své praxe jsem měl možnost dva roky poskytovat terapii a pora-

denství rodinám, které procházely rozvodem rodičů, často provázeným spory o péči 

o děti, majetek apod. Bylo tristní vidět často hlubokou devastaci rodičů i jejich dětí. 

Snad právě u této cílové skupiny jsem vnímal, jakou obrovskou roli má edukace  

a prevence v počátcích partnerství a formování rodiny. Mou motivací je poskytnout 

rodinám dovednosti a nástroje, které jim umožní bez větší úhony proplout úskalími 

partnerského života na rozbouřených vodách života.



Mgr. Irena Kolčárková
Jsem psycholožka, pedagožka, partnerka a maminka 3 dětí.

Vystudovala jsem psychologii na Masarykově Univerzitě v Brně. Hodně mě toho na-

učil ale také život ve Švédsku a jižní Francii a samozřejmě moje děti. V současnosti 

pracuji jako školní psycholožka na základní škole a pedagožka v lesní školce.

Neumím svět vidět černobíle. Chci ho objevovat ve všech jeho souvislostech. A obzvlášť 

ráda hledám poklady. Lidské poklady v lidech kolem mě. Život mě v tomto obdaroval 

bohatstvím.

Ráda chodím do lesa za každého počasí. Ráda si povídám. Nerada píšu a čekám na 

autobus. 


