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Srdečně zveme všechny manželské páry a budoucí manžel

 na konferenci o komunikaci a rodinných vztazích.

Přednášky povede předseda Odboru pro manželství a rodinu 

Bronislav Matulík s manželkou.

Dopolední přednáška: Rozdíly mezi mužem a ženou

Odpolední přednáška: Komunikace v manželství
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Přihlásit se můžete: 

• přes e-mail na 
adrese: lada.vodickova@gmail.com

• na telefonním 
• na adresa: Havlí

Nové Město pod Smrkem 463 65 

 

Hlaste se nejdéle do 31. 5. 2015!

Registrační poplatek 
(oběd s pitím je zahrnut v reg. poplatku 
pokud nebudete mít o ob
hlásit předem, bude snížená sazba).
Možné zaplatit předem i na míst
Buluškové. 
Doporučujeme se př
omezený počet míst.
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