
Informace o kurzech přirozeného 
plánování rodičovství

Liga pár páru je mezinárodní mezidenomi
nační křesťanská organizace pro šíření při ro ze
ného plánování rodičovství (PPR). Do bro volné 
učitelské páry vyučují další man žele a snou bence. 
České ústředí LPP v Kladně a slovenské ústředí 
LPP ve Zlatých Moravcích zpro střed  ko vávají 
kurzy PPR v celé oblasti Če ské republiky a na 
Slovensku, kde koliv mají alespoň tři páry zájem. 
V místech, kde má LPP již vy školené dobrovolné 
páry, může s nimi přímo spojit i jed notlivce.

Liga má dobře propracovaný metodický 
po stup vyučování. Považujeme za důležité 
zabývat se v kurzu různými důvody, které ve
dou man žele k rozhodnutí pro PPR, aby měli 
správnou mo ti  vaci k jeho používání a tím nejen 
větší ús pěch s metodou ale i větší požehnání 
v ro dině. Učíme symptotermální metodu, tj. 
roz poznání plod nosti podle příznaků (symp
to mů): bazální teplota, děložní hlen a změny 
čípku. V kurzech probí ráme fyziologii ženské 
plodnosti, pozoro vání a hodnocení příznaků, 
určování plodných a ne plodných období, 
ne pra videlné cykly, pomoc v docílení těho
tenství, ekologické kojení a ná vrat plod nosti 
po po ro du. Procvičujeme také prak ticky hod
nocení zázna mů normálních i vý ji mečných 
cyklů.

Informace o kurzech přirozeného 
plánování rodičovství

Liga pár páru je mezinárodní mezidenomi
nační křesťanská organizace pro šíření přiro ze
ného plánování rodičovství (PPR). Do bro volné 
učitelské páry vyučují další man žele a snou bence. 
České ústředí LPP v Kladně a slovenské ústředí 
LPP ve Zlatých Moravcích zpro střed  ko vávají 
kurzy PPR v celé oblasti Če ské republiky a na 
Slovensku, kde koliv mají alespoň tři páry zájem. 
V místech, kde má LPP již vy školené dobrovolné 
páry, může s nimi přímo spojit i jed notlivce.

Liga má dobře propracovaný metodický 
po stup vyučování. Považujeme za důležité 
zabývat se v kurzu různými důvody, které ve
dou man žele k rozhodnutí pro PPR, aby měli 
správnou mo ti  vaci k jeho používání a tím nejen 
větší ús pěch s metodou ale i větší požehnání 
v ro dině. Učíme symptotermální metodu, tj. 
roz poznání plod nosti podle příznaků (symp
to mů): bazální teplota, děložní hlen a změny 
čípku. V kurzech probí ráme fyziologii ženské 
plodnosti, pozoro vání a hodnocení příznaků, 
určování plodných a ne plodných období, 
ne pra videlné cykly, pomoc v docílení těho
tenství, ekologické kojení a ná vrat plod nosti 
po po ro du. Procvičujeme také prak ticky hod
nocení zázna mů normálních i vý ji mečných 
cyklů.

Informace o kurzech přirozeného 
plánování rodičovství

Liga pár páru je mezinárodní mezidenomi
nační křesťanská organizace pro šíření přiro ze
ného plánování rodičovství (PPR). Do bro volné 
učitelské páry vyučují další man žele a snou bence. 
České ústředí LPP v Kladně a slovenské ústředí 
LPP ve Zlatých Moravcích zpro střed  ko vávají 
kurzy PPR v celé oblasti Če ské republiky a na 
Slovensku, kde koliv mají alespoň tři páry zájem. 
V místech, kde má LPP již vy školené dobrovolné 
páry, může s nimi přímo spojit i jed notlivce.

Liga má dobře propracovaný metodický 
po stup vyučování. Považujeme za důležité 
zabývat se v kurzu různými důvody, které ve
dou man žele k rozhodnutí pro PPR, aby měli 
správnou mo ti  vaci k jeho používání a tím nejen 
větší ús pěch s metodou ale i větší požehnání 
v ro dině. Učíme symptotermální metodu, tj. 
roz poznání plod nosti podle příznaků (symp
to mů): bazální teplota, děložní hlen a změny 
čípku. V kurzech probí ráme fyziologii ženské 
plodnosti, pozoro vání a hodnocení příznaků, 
určování plodných a ne plodných období, 
ne pra videlné cykly, pomoc v docílení těho
tenství, ekologické kojení a ná vrat plod nosti 
po po ro du. Procvičujeme také prak ticky hod
nocení zázna mů normálních i vý ji mečných 
cyklů.



Naše kurzy se skládají ze čtyř setkání po 2½ 
hodinách většinou v měsíčních intervalech. Při 
větších vzdálenostech někdy spojujeme dvě se
tkání dohromady. Podporujeme účast obou man
želů nebo snoubenců. Mohou se však zúčast nit 
i  jednotlivci – svobodní, kteří před pokládají, 
že budou potřebovat tyto zna losti v budoucnosti 
nebo profesionálové, kteří radí jiným, jako léka
ři, učitelé, duchovní, ale i babi čky, které chtějí 
přesvědčit svá vnou čata. První set kání je zdar
ma a nezavazuje k účasti na celém kurzu. Za celý 
kurz účtujeme pro každý pár 400 Kč. Učební 
materiály stojí 250 Kč (učebnice se cvičnou pří
ručkou a záznamové tabul ky). Manželé, kteří si 
ne mo hou dovolit kurzov né, mohou platit méně 
ne bo se zúčastnit kurzu zdarma. Zaplace ním 
kurzov ného se účastníci kurzu stávají pasi vní
mi členy LPP na jeden rok a dostanou šest čísel 
člen ského bulle tinu Noviny z rodiny LPP. Liga 
není finan č ně podpo rována ani stá tem, ani žád
nou církví. Pro střed ky na svou práci, tisk materi
álů a škole ní učitel ských párů získává z kurzov
ného, člen ských příspěvků a sponzor ských darů.

Manželé, kteří prodělali základní kurz, získali 
praxi v metodě a chtějí se o svou zku še nost roz
dělit s jinými, mohou se u Ligy školit na učitele. 
Školení učitelů je zdarma a probíhá z velké čás
ti korespondenčně. Trvá minimál ně šest měsíců, 
většinou spíš jeden rok, podle situace manželů.

David a Michaela Prentisovi
Ústředí Ligy pár páru
Fügnerova 143/9
272 01 Kladno
tel.: 312 686 642
www.lpp.cz, lpp@lpp.cz
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