
       Rodinné centrum Emanuel, o.s. Vás srdečně zve na 

 

kurz Manželské večery  
Jak vybudovat šťastné manželství na celý život 

 

Co je to kurz Manželské večery? 

Kurz nabízí všem zúčastněným manželským párům praktické rady, jak vybudovat pevné a šťastné manželství na celý život. 

Během 8 společně strávených večerů spolu manželé mluví o důležitých otázkách,  

na které ve spěchu všedního dne nezbývá čas. 

Kurz respektuje soukromí každého páru. Součástí kurzu není skupinová diskuze.  

 

Jak kurz probíhá? 

Každé setkání začíná večeří při svíčkách.  

Následuje promluva, po které mají manželé příležitost si spolu popovídat o tématu večera.  

Vše probíhá v příjemném prostředí a přátelské atmosféře. 

Pro koho je kurz určen? 

Pro všechny manželské páry, které chtějí vybudovat pevný a trvalý vztah, především však pro ty, které chtějí své manželství 

zlepšit nebo mají problémy či procházejí náročným obdobím (narození dítěte, změna zaměstnání, děti v pubertě,  

„prázdné hnízdo“ po odchodu dětí z domova). 

Kurz, ačkoliv je založen na křesťanských principech, velmi prospěje všem manželským párům,  

ať už se o křesťanství zajímají nebo ne. 

 

Kurzem Vás provedou manželé 
 

Petr a Zuzana Vávrovi    a    Petr a Michaela Kadlecovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurz se koná od 30. ledna do 3. dubna 2014, od 19:00h do cca 21:30h v salonku hotelu FILIP, Lannova 

tř. 91/51, České Budějovice. 

Jednotlivé večery: 

30.1.    (čt) Budování pevných základů (4 období manželství, inventura vztahu, společný čas, zájmy, potřeby) 

  6.2.    (čt) Umění komunikace (překážky naslouchání, účinné naslouchání) 

13.2.  VOLNO 

20.2.    (čt) Řešení konfliktů (4 zásady řešení, rozpoznání odlišností) 

27.2.        (čt) Síla odpuštění (ztráta a obnovení intimity) 

  6.3.  VOLNO 

13.3.    (čt) Rodiče a rodiče partnera (tvorba zdravých rodinných vztahů, léčení bolestí z dětství) 

20.3.        (čt) Dobrý sex (6 vlastností opravdových milenců) 

27.3.        (čt) Láska v akci (5 jazyků lásky) 

  3.4.        (čt) Závěrečný večer (možnost pozvat přátele, shrnutí klíčových témat kurzu) 

 

Kurzovné činí max. 2500 Kč pro pár (1500 Kč je podmínka závazné přihlášky). Přihlásit se můžete do 

24.1.2014. 

 

Dotazy a přihlášky na kadlecova.michaela7@gmail.com, tel. 607 57 62 57,   www.rcemanuel.cz,   www.manzelskevecery.cz  

RC Emanuel, o.s. má za cíl podporovat manželství a tradiční rodinu jako základ zdravé společnosti a místo pro zdravý 

vývoj jedince, postavené na křesťanských základech. 

Těšíme se na vás. Za RCE koordinátorka kurzu Mgr. Michaela Kadlecová 

Odezvy účastníků: 

Kurz přišel v pravou chvíli.  Zachránil nám manželství. 

Žijeme z něj dodnes. 

Ač jsme spolu 20 let, dozvěděli jsme se o sobě spoustu 

nových věcí. 

http://www.rcemanuel.cz/
http://www.manzelskevecery.cz/

