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Kurz je zaměřený na obnovu a prohloubení vztahů mezi manžely
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Olomouc, Kroměříž, Albeřice 3. – 10 .7. 2021, pořádá YMCA Setkání
Přihlášky a bližší informace: www.setkani.org/akce, nebo
Markéta Zelinková, YMCA Setkání, Teyschlova 14, 635 00 Brno,
Kurzy
se stejným obsahem se konají:
e-mail: kancelar@setkani.org mobil: 777 131 575

Kurzy se stejným obsahem se konají:

Velehrad, 10. – 17. 7. 2021, pořádá Centrum pro rodinu a soc.péči
K z.s., Přihlášky a bližší informace: www.prorodiny.cz, nebo
P Lenka
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Blatná,
17.24.
7. 2021,
Šance pro manželství z.s.
V
Přihlášky a bližší informace: www.manzelskasetkani.cz, nebo
P Třešť u Jihlavy, 4.-12.7. 2014, pořádá YMCA Familia
Jana Nejezchlebová, mobil: 737 961 421
L Přihlášky a bližší informace: www.familia.cz , nebo
e-mail: info@manzelskasetkani.cz
e-mYM
aiC
l:A Familia, Zdena Hegrlíková, Lucemburská 7, 130 00 Praha 3;
Mobil.: 602 212 734; e-mail: ms@familia.cz, sekretariat@familia.cz
L Monínec a Praha Hradčany, 13.- 21. 8. 2021, pořádá YMCA Familia
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T Manželská setkání 50+, 31. 7. – 7. 8. 2021 ve Vranově u Brna
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Mobil: 736 185 701; e-mail: lputzlacherova@prorodiny.cz

