
Milí zájemci o účast na letním kurzu Manželských setkání, 

rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými informacemi, které si přečtěte, než 

budete vyplňovat a posílat přihlášku, děkujeme. 

Dostaneme se letos na Manželáky? 

Výbor YF rozhodl, že je žádoucí při potvrzování účasti upřednostňovat manželské páry, 

které se hlásí poprvé, nebo páry, které se zatím účastnili Manželských setkání pouze jednou. 

Také musíme upřednostnit naše spolupracovníky, kteří na sebe vzali odpovědnost za určitou 

oblast organizace MS (samozřejmě provázející páry skupinek, vedoucí hudební skupinky a 

další). I letos tedy vyhradíme necelou třetinu míst pro "nováčky" a další téměř třetinu pro 

širší tým spolupracovníků. Zhruba třetina kapacity tedy zbývá pro páry, které se již MS 

účastnily. 

Situaci komplikuje fakt, že maximální kapacita kurzu je proměnlivá - nezáleží totiž jen na 

počtu lůžek ubytovacího zařízení. Velkou roli hrají proměnlivé faktory jako skladba rodin - 

počet dětí (navíc různých věkových kategorií), počet pečovatelů, počet provázejících párů a 

další. Nedokážeme tedy v lednu jednoznačně říci, kolik manželských párů se bude moci 

účastnit. 

Víme, že se rozšířila obava, že ti, kdo se už Manželských setkání účastnili vícekrát, se tím 

pádem na kurz nemají šanci dostat. Byli bychom velice neradi, kdyby vás to odradilo od 

zaslání přihlášky! Jako každý rok uděláme vše pro to, abychom mohli účast umožnit co 

největšímu počtu manželských párů. A možná letos vůbec takový převis poptávky nebude! 

Každopádně manželským párům, které na MS byly již dvakrát a více budeme sice 

potvrzovat přijetí přihlášky, nicméně definitivní potvrzení účasti budeme zasílat až od 

dubna 2016. 

Odvažujeme se vás tedy vybídnout k odvaze se každopádně přihlásit, byť budete muset na 
potvrzení déle čekat. K tomuto systému nás inspirovala podobná opatření kroměřížského 
kurzu, která již fungují řadu let. 

Děkujeme za pochopení 

Děti na kurzu 

Každý rok apelujeme na zájemce o letní kurz, aby s sebou pokud možno nebrali děti. 

Opakovaně máme zpětnou vazbu od rodičů, jak rozdílný je pro ně přínos kurzu bez dětí a s 

nimi. Zvláště pro ty, kteří jedou poprvé, bývá přítomnost dětí velkou zátěží. Chápeme 

samozřejmě, že některé rodiny jsou v situaci, kdy opravdu nemají jinou možnost než vzít děti 

s sebou. 



Prosíme vás ale, pokud je to jen trochu možné, pokuste se přijet bez dětí. Uvidíte, že kurz 

pro vás získá ještě jiný rozměr. 

V neposlední řadě platí i to, že místa, která jsou obsazena dětmi, už není možné nabídnout 

dalším manželům – a jak se dočtete níže, v posledních ročnících jsme mnoho manželských 

párů museli odmítat, protože už pro ně nebylo místo… 

A pak je tu ještě jedna věc. Ceny pro všechny kategorie dětí jsou dotované. A paradoxně 

největší náklady jsou právě na menší děti do věku 3 let (kvůli pečovatelům). Tím tedy účast 

menších dětí odčerpává část dotací, kterou bychom mohli použít pro manželské páry. 

Účastnický poplatek a dotace 

Všechny ceny - pro manželské páry i pro všechny kategorie dětí - jsou výrazně dotovány 

z našich grantů. Také i díky darům mnohých z vás můžeme i přispět účastníkům, kteří jsou v 

zásadní finanční tísni. Proto chceme povzbudit ty z vás, pro které by zaplacení 

účastnického poplatku bylo jediným důvodem neúčasti, aby se na nás obrátili, neboť jsme 

vždy v těchto případech našli řešení.  

Naopak, máte-li možnost přispět jakoukoli vyšší částkou, než je účastnický poplatek, velice 

rádi Váš dar přijmeme. Tyto dary právě používáme jako podporu pro účastníky, kteří by jinak 

kvůli finančním těžkostem nemohli jet. Dar můžete zaslat na stejný účet 2400151181/2010, 

ale zvlášť (ne dohromady s účastnickým poplatkem) se specifickým symbolem 900, abychom 

jej skutečně mohli jako dar i využít. Jako variabilní symbol napište prvních 6 číslic rodného 

čísla partnera. 

Ceník MS 2016:  

Dospělý   …   3.450,-   (= pár … 6.900,-) 

 

Rozdělení dětí podle věku a objednané stravy či lůžka:    

 

A: 13-18 let = narození mezi 13.8.1998 - 12.8.2003 (vždy plná strava, lůžko)…………… 2.700,-    

B: 3-13 let = narození mezi 13.8.2003 - 12.8.2013 (plná strava, lůžko)…………………..… 4.620,-    

C: 3-12 let = narození mezi 13.8.2003 - 12.8.2013 (pouze poloviční strava, lůžko)…… 3.500,-    

D: do 3 let = narození mezi 13.8.2013 - 12.2.2015 (poloviční strava, lůžko)……....…… 4.760,-     

E: do 3 let = narození mezi 13.8.2013 - 12.2.2015 (pol. strava, bez nároku na lůžko) 3.000,-     

F: kojenec narozený 13.2.2015 a poté (bez lůžka a stravy)…………………………..………… 1.700,- 

 

výbor YMCA Familia 


