
Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. v Ostravě

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ

Další kurzy Manželských setkání v České republice:

Kroměříž - 1. až 8. července 2012
www.setkani.org

Litomyšl - 21. až 28. července 2012
www.centrumprorodinu.cz

Liberec - 17. až 25. srpna 2012
www.familia.cz

Velké Karlovice

14. - 21. července 2012



Srdečně Vás zveme na letní kurz  
Manželská setkání, 

který se uskuteční v termínu 
14. – 21. července 2012 

ve Velkých Karlovicích.

     Náplní kurzu jsou přednášky z okruhu vzájemných vztahů muže a ženy

v manželství, doplněné skupinovou prací. 

     Obsahem přednášek jsou tato témata: 

Křesťanské manželství, Priority, Zdravé sebevědomí, Odpuštění, Rozdíly

mezi mužem a ženou, Základy komunikace, Vzájemné porozumění,

Vyjadřování pocitů, Naplňování potřeb, Sexualita, Pozornosti. 

Přednášejí z vlastního života. manželské páry, které nabízejí svědectví 

     Ve skupinkách 3 – 4 párů se zamýšlíme nad tématikou přednášek a pro-

blémy v našich vztazích. Společně se svou skupinkou nebo samostat-

ně v párech hledáme řešení vlastní situace a učíme se předcházet nebo

zvládat případné partnerské neshody a konflikty. Vzájemně se obo-

hacujeme o zkušenosti, sdílíme se s ostatními o úspěchy a neúspěchy

a tímto způsobem si pomáháme řešit své konkrétní problémy. To vše 

se děje v duchu modlitby a důvěry v Boží přítomnost a milost.

     Podmínkou přihlášení na kurz je ochota účastníků zúčastnit se celého

společného programu. Do programu je zařazen kromě společné „práce

na vztahu“ i čas pro odpočinek, relaxaci, zábavu. Program kurzu zahrnu-

je také společné modlitby a bohoslužby, účast na nich je dobrovolná.

     Manželská setkání jsou ekumenickým setkáním, ve kterém nechceme

řešit konfesní rozdíly, ale hledáme jednotu muže a ženy v lásce.

Přihlášky na letní kurz Manželská setkání – Velké Karlovice:

Bc. Lenka Putzlacherová 

Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava 1
lputzlacherova@prorodiny.cz

tel.: 736 185 701

Při jakýchkoli problémech či nejasnostech nás kontaktujte. 

Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy a poskytneme bližší informace. 

Naleznete je rovněž na www.prorodiny.cz

Podmínkou je společná dobrovolná účast obou manželů, a to na celém týden-

ním programu. Není možné účastnit se pouze části kurzu. Kurz není vhodný

pro osoby závislé na alkoholu, drogách nebo psychicky nemocné.

Termín doručení závazné přihlášky rozhoduje o ubytování ve Vámi zvoleném

objektu. V případě, že již bude obsazen, nabídneme Vám další volné objekty,

proto s přihlášením neváhejte! Vyplněné přihlášky, podepsané oběma man-

žely, zasílejte poštou nebo naskenované e-mailem na výše uvedenou adresu

do 30. dubna 2012.

Těšíme se na setkání s Vámi ve Velkých Karlovicích!

Za všechny, kdo se na přípravě Manželských setkání podílejí:

                                                             Jan a Ivana Zajíčkovi
vedoucí kurzu

Kurz Manželská setkání ve Velkých Karlovicích pořádá:

Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. v Ostravě,

které se věnuje manželské, rodinné a sociální problematice. Všemi svými 

aktivitami usiluje o podporu rodiny a manželství jako základu zdravé společ-

nosti. Svou činností se snaží napomáhat k prohloubení a posílení manželských,

rodinných a mezilidských vztahů.



Účastnický poplatek

 Poplatek zahrnuje náklady na ubytování, stravu, část nákladů na program

(např. skripta, materiály, poštovné, materiál na hry pro děti apod.)

     Ostatní výdaje budeme hradit ze sponzorských darů. Jedná se o organi-

zační zajištění kurzu, částečnou dotaci pobytu pečovatelů a vedoucích

dětí. Pečovatelé jsou školení dobrovolníci, kteří se o Vaše děti budou

starat  bez nároku na odměnu.

     Pro mnohé z nás je zaplacení požadovaného poplatku z vlastních příjmů

velmi obtížné. Ze zkušenosti z minulých let proto doporučujeme obrátit

se podle možností na zaměstnavatele, odborovou organizaci nebo farní

úřad se žádostí o dotaci. Mnoha účastníkům se tímto způsobem podařilo

uhradit významnou část účastnického poplatku za sebe, děti, případně

i celou rodinu. Na vyžádání zašleme žádost o zaplacení účastnického

poplatku (příspěvku) nebo fakturu adresovanou plátci. Nepodaří-li 

se Vám cí by byl jediným důvodemzískat příspěvek a nedostatek finan

Vaší neúčasti na kurzu Manželská setkání – obraťte se na nás, uděláme 

vše Zatím se vždy podařilo najítpro to, abyste se ho mohli zúčastnit. 

řešení.

Sponzorské dary 

     Prosíme ty z Vás, kteří si to můžete dovolit, o příspěvek rodinám, pro které

by zaplacení ceny v plné výši znamenalo neúnosné zatížení rodinného

rozpočtu. Můžete využít námi navržených sponzorských cen.  *)

Děkujeme všem, kteří o této možnosti uvažují. Dar je možné na základě 

potvrzení organizátora kurzu odečíst od základu daně (daňové úlevy mo-

hou využít jak OSVČ, tak zaměstnanci).

Děti na kurzu
     Z důvodu snahy věnovat co nejvíce času svému partnerovi Vás prosíme,

abyste zvážili účast dětí na kurzu. Pro ty, které přijedou s Vámi, je připra-

ven bohatý program plný různých soutěží, her, zábavy i katecheze. Po celou dobu

Vaší účasti na přednáškách a ve skupinkách (3 hodiny dopoledne a 3 hodiny 

odpoledne) se o děti budou starat mladí pečovatelé, kteří se na práci s dětmi 

celý rok připravovali. Podle stáří budou děti rozděleny do skupin.

     Pokud berete děti s sebou, uveďte, prosíme, v přihlášce o nich vše důle-

žité, co by nám pomohlo zajistit vhodného pečovatele. 

     Program na MS je připraven pro všechny děti a mládež mladší 17 let. 

Berete-li s sebou ratolest, která má mezi 15–17 lety a touží se stát pečo-

vatelem MS, pak má možnost zúčastnit se „Pečovatelského tábora“ 

v průběhu MS – na stejném místě, kde mohou nahlédnout do zákulisí 

pečovatelů, pomáhat s přípravou programů pro děti, zúčastnit se někte-

rých akcí spolu s pečovateli. V případě zájmu kontaktujte hlavní pečova-

tele na níže uvedené e-mailové adrese.

     Pokud Vaše dítě dovršilo 18 let a má zájem účastnit se MS jako pečovatel, 

ať se obrátí na hlavní pečovatele – rádi zašlou přihlášku všem zájemcům.

     V případě, že si zajistíte pro hlídání Vašeho dítěte osobního pečovatele 

(pro dítě max. do 3 let), je žádoucí, aby byl plnoletý. Má již plnou právní 

odpovědnost, může být ubytován s ostatními pečovateli a také se účastnit 

jejich programu. V případě, že je mladší 17 let, bude ubytován s rodiči 

(pokud jsou na kurzu přítomni) nebo s rodiči dítěte, o které se stará. 

Právní odpovědnost po celou dobu trvání kurzu přebírají za neplnoletého

osobního pečovatele vlastní rodiče nebo rodiče dítěte, které osobní 

pečovatel hlídá. Osobní pečovatel musí poslat svou vlastní přihlášku 

pečovatele, kterou získá na níže uvedené adrese a musí se zúčastnit Jar-

ního setkání pečovatelů. Na tomto víkendu pozná tým hlavních pečovatelů

MS, seznámí se s ostatními pečovateli a dozví se více o vlastním průběhu

pečování na letním kurzu.

     Hlavní pečovatelé kurzu

Jana a Daniel Murinovi, e-mail: dj-ms@seznam.cz



Letos se Manželská setkání uskuteční v nádherné horské oblasti Beskyd uprostřed
malebné přírody Velkých Karlovic.

A) Ve vlastním stanu v bezprostřední blízkosti hotelu Galik

Nabízíme Vám pět možností ubytování v různých cenových relacích:

cena běžná         

cena běžná

cena běžná
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cena běžná         

*)cena sponzorská
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cena sponzors *)ká

Dospělý 2.700,- Kč 3.200,- Kč
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3.810,- Kč

4.050,- Kč

4.300,- Kč

4.700,- Kč

Dospělý 3.600,- Kč 4.200,- Kč

Dospělý                                                              4.650,- Kč 5.500,- Kč

Dítě: poloviční porce 2.000,- Kč 2.500,- Kč
částečné náklady na pečovatele

Dítě: 

Dítě: 

Dítě: 

Dítě: 

poloviční 

poloviční 

poloviční 

poloviční 

porce,                                

porce,                                

porce,                                

porce,                                

3.280,- Kč

3.350,- Kč

3.700,- Kč

3.900,- Kč

částečné náklady na pečovatele 

částečné náklady na pečovatele 

částečné náklady na pečovatele 

částečné náklady na pečovatele 

Dítě: poloviční porce, 2.820,- Kč 3.300,- Kč
částečné náklady na pečovatele

Dítě: poloviční porce,                                3.560,- Kč 4.000,- Kč
částečné náklady na pečovatele 

Dítě: 

Dítě: 

Dítě: 

Dítě: 

Dítě: 

Dítě: 

Dítě: 

celá 

celá 

celá 

celá 
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celá 

celá 

porce, (oběd + večeře)

porce (oběd + večeře)

porce (oběd + večeře)

porce (oběd + večeře)

porce (oběd + večeře)

porce (oběd + večeře)

porce (oběd + večeře)

2.500,- Kč

3.730,- Kč

3.790,- Kč

3.200,- Kč

4.010,- Kč

3.000,- Kč

4.100,- Kč

4.200,- Kč

3.700,- Kč

4.500,- Kč

částečně náklady na pečovatele

částečné  náklady na pečovatele

částečné  náklady na pečovatele

částečné  náklady na pečovatele

částečné  náklady na pečovatele

částečně náklady na pečovatele

částečně náklady na pečovatele
B) V hotelu Galik

D) V penzionu Školka

E) Ve stylových apartmánech selského typu

C) V chatkách s vlastním sociálním zařízením
(jedná se  o chatky s více pokoji, pro každou rodinu je pouze jeden pokoj).

Ve všech typech ubytování:  

Kojenec, batole             2.000,- Kč

(vlastní postýlka nebo kočárek, 
strava vlastní, náklady na pečovatele)

V případě osobního pečovatele vyžadujícího pevnou postel (například
babička) navýšení ceny o 1.400,- Kč.

Stravování je poskytováno formou plné penze v místě konání celé akce 
v hotelu Galik (snídaně vždy v místě ubytování). U dětských celých porcí 
je snídaně vždy poloviční z důvodu účtování dětského ubytování.

1x za pobyt je zdarma návštěva termálních bazénů Wellness Horal pro každou
osobu (2 hod.)
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