
MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 2021
YMCA Setkání vás zve na týdenní kurz pro manželské páry

Kroměříž, Olomouc, Albeřice 3. – 10. července 2021

Po celou dobu kurzu se snažíme vytvářet  atmosféru
radosti,  pochopení a  přijetí a  jsme  připraveni  vám
pomáhat.

Kostru programu tvoří přednášky manželských párů o
jejich  společném  životě -  o  jejich  zkušenostech,
zápasech, vítězstvích i prohrách. Bude se mluvit velmi
otevřeně o  manželské krizi,  odpuštění,  zdravém
sebevědomí,  komunikaci,  potřebách,  sexualitě i
dalších tématech.

Témata  přednášek  rozvineme  v  malých  pracovních
skupinkách o třech až čtyřech párech. V duchu otevřenosti a důvěry, která v nich převládá, se budeme
moci vzájemně sdílet o všem, co ve svém vztahu prožíváme.

Získáte nové dovednosti pro vaši společnou komunikaci.  Budete mít  prostor mluvit spolu o tom, na co
vám doma chybí čas, co vás trápí, po čem toužíte, z čeho se radujete. Celý týden bude završen obnovou
manželských slibů lásky, úcty a věrnosti.

Kurz je veden v křesťanském duchu, ale je otevřen všem, kterým takové prostředí není cizí. 

Vzhledem k omezenému počtu míst prosím neotálejte s přihlášením. Zvýšíte tak svou šanci na přijetí. Při
vyplňování přihlášky prosím nezapomeňte uvést, jaké hnízdo preferujete. 
Podmínkou  je  společná  dobrovolná  účast  obou  manželů,  a  to  na  celém  týdenním  programu.
Není možné se účastnit pouze části kurzu. Počítejte s tím, než odešlete svoji přihlášku.

Bližší informace na www.setkani.org/manzele     nebo na 
Markéta Zelinková, Teyschlova 14, 635 00 Brno

email: kancelar@setkani.org, tel: 777 131 575

Vzhledem k epidemiologickým opatřením nebude  možné  kurz  uspořádat  na  jednom místě  ve
větším počtu účastníků. Pokud to situace dovolí, budou pro vás připravena 3 menší hnízda – 3 místa,
na kterých bude kurz probíhat paralelně:

- Hnízdo obvyklé: Kroměříž, domov mládeže SŠHS Kroměříž
- Hnízdo nové: Olomouc, Arcibiskupský kněžský seminář
- Hnízdo odlehlé: Albeřice, Dům setkání (Krkonoše)

Ve všech hnízdech pro vás bude připraven plnohodnotný program letního kurzu Manželských setkání. Ve
všech hnízdech bude zajištěno ubytování a celodenní strava.

Pouze v kroměřížském hnízdě bude možná účast s dětmi. V době přednášek a skupinek budou mít  děti
program připravený zkušenými pečovateli. Vzhledem k omezenému počtu osob, které se budou moci akce
zúčastnit, zvažte prosím pečlivě účast vašich dětí na kurzu.

Je možné, že účast na kurzu bude podmíněna negativním testem na Covid-19 (antigenním či PCR) nebo
očkováním (upřesníme později). Během akce budeme respektovat aktuální protiepidemická opatření.

http://www.setkani.org/manzele
mailto:kancelar@setkani.org


YMCA Setkání
Přihláška na Manželská setkání 2021-2022

Přihlašujeme se závazně k účasti na Manželských setkáních, která se uskuteční ve dnech
3. - 10. 7. 2021 Kroměříž, Olomouc, Albeřice

Tyto údaje slouží pouze pro vnitřní potřebu organizátorů kurzu MS, nejsou poskytovány cizím osobám ani institucím.
Pro vaši spokojenost během kurzu je nezbytné, abyste dotazník pečlivě a pravdivě vyplnili. Při nedostatku místa pokračujte na

dalším listu.

Muž Žena
Jméno a příjmení
(u ženy i rodné)

Datum narození

Telefon

E-mail

Č. OP nebo cest. dokladu

Adresa, PSČ

Preferuji hnízdo      Kroměříž         Olomouc          Albeřice          bez preference

Na Manželská setkání (do hnízda v Kroměříži) přihlašujeme i tyto děti: 

Jméno a příjmení Datum narození Poznámky (nemoci, alergie apod.)

a osobního pečovatele: (vyplňte pouze v případě, že máte pro své dítě do 3 let svého vlastního pečovatele)

Jméno a příjmení: Datum narození pečovatele: Číslo OP:

Adresa pečovatele: Dítě, o které bude pečovat:

Muž Žena

Vzdělání, obor

Povolání, zaměstnání

Zájmy, znalost jazyků

Popiš svoji povahu

Vyjádři se o vašem
manželství

Co očekáváš od účasti na MS

Příslušnost k církvi

Aktivita v církvi

Děti (jméno + datum narození)

Účast na MS (místo a rok)

SPZ auta na kurzu Datum svatby: Předchozí manželství?    muž:…    žena:…

Vyplněním této přihlášky dáváme výslovný souhlas s použitím uvedených osobních údajů a fotografií  z akce pro potřeby organizace akce v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob a zákonem č. 101/2000 Sb. ČR. Podrobnou Informaci o zpracování
osobních údajů v YMCA Setkání naleznete na našem webu: www.setkani.org/ymca-setkani/5860. Současně souhlasím s  tím, že pořadatel MS je oprávněn dokumentovat
průběh – pořizovat foto, audio, video záznamy a tyto materiály použít pro účely další propagace MS.

Potvrzuji, že jsem byl upozorněn, že není možné se účastnit pouze části kurzu, že kurz není určen osobám závislým na alkoholu, drogách nebo jiných omamných látkách,
ani osobám zatíženým neukončenou nevěrou, těžkou duševní nemocí či jiným omezením, která neumožňují zapojit se plně do programu. Osoby duševně nemocné se mohou
zúčastnit kurzu pouze se souhlasem svého ošetřujícího lékaře nebo psychoterapeuta, v případě nejasností po konzultaci s vedením kurzu. Svým podpisem prohlašuji,
že jsem si plně vědom, že pořadatel neodpovídá za škody a újmy, které by mně/nám mohly vzniknout v souvislosti s nedodržením těchto zásad účasti na kurzu a veškerá
rizika v takovém případě přebíráme na sebe.

Podpisy obou manželů: ………………………………..      ………………………………………
            muž žena

Tuto přihlášku vytiskněte, vyplňte, ručně podepište a pošlete poštou na adresu: Markéta Zelinková, Teyschlova 14, 635 00 Brno

 nebo naskenujte a pošlete emailem na: kancelar@setkani.org

mailto:kancelar@setkani.org

