
 

Dejme každému páru v ČR možnost přijít na kurz 
Manželské večery v okolí svého bydliště. 

 
Sháníme nové vedoucí!  

Pojďme ukázat, že církev má odpovědi na to, co lidi trápí. 
 
 
Jak se zapojit? 
 

 Uspořádejte kurz  Zúčastněte se semináře  Ozvěte se nám 

Kurz  
Manželské 

večery 

Pozvěme Česko na rande 
v únoru 2019 

 



 Uspořádejte kurz tak, aby začínal v Týdnu manželství 11.-15. února 2019. Pořádání 
je jednoduché – dodáme příručku vedoucího, prezentace na DVD, příručky účastníka, 
pozvánky, podporu propagace i pomoc koordinátorů. Vy se postaráte o jídlo a hosty. 

 Zúčastněte se semináře pro začínající i zkušené vedoucí kurzů (přihlášky na webu): 

> Nové Město nad Metují 6. 10. 2018 
> Brno 13. 10. 2018 

> Ostrava 1. 12. 2018 
> Online živě 13. 10. 

 Ozvěte se nám, rádi poradíme a odpovíme na jakékoli dotazy (kontakty jsou níže). 

Co zajistíme my? 

Sponzory na celostátní propagaci  

              Proniknutí kampaně do médií    

Vyjádření podpory od známých osobností 

              Materiály - pozvánky, videa, články i svědectví 

Propagaci skrze partnery včetně Týdne manželství 

       Online reklamu 

Co je kurz Manželské večery? 
> Nezisková série 8 večerů, kterou už v ČR prošlo přes 10.000 účastníků na více než 120 

místech (mapka zde] zajištěných 12 různými církvemi. Každý večer má 3 části: 

> 1. Romantická večeře ve dvou, jako na rande – s hudbou, svíčkami, u stolků pro dva 

> 2. Praktické prezentace například o naslouchání, 
řešení konfliktů, odpuštění, jazycích lásky či sexu 

> 3. Diskuse v páru - jádrem večera je rozhovor jen 
ve dvou o otázkách z příruček, s kávou a dezertem  

> Kurz je založený na křesťanských principech, ale 
jeho obsah je určen pro úplně každý pár. 

Kdo Manželské večery organizuje? 
Kancelář kurzů Alfa (pod KMS) řízená zástupci 
různých církví. Partnery kampaně jsou Národní 
Týden Manželství, Rodinný svaz ČR, Apoštolská 
církev, Bratrská jednota baptistů, Církev bratrská, 
Evangelická církev metodistická a Křesťanská 
společenství… a jednáme s dalšími církvemi.  

:)
 

:(
 

www.manzelskevecery.cz  

jakub.guttner@gmail.com  

+420 733 627 409 (Dagmar)  
(Dagmar)(Dagmar) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedVxcycsMEmMhPAh4wo9oOJot28GlnKj_YXCHUJP54dsaMXg/viewform?usp=sf_link
http://www.manzelskevecery.cz/course/find
http://www.kmspraha.cz/
http://www.tydenmanzelstvi.cz/
http://www.tydenmanzelstvi.cz/
http://www.manzelskevecery.cz/
mailto:jakub.guttner@gmail.com

