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STORNO POPLATEK: Storno poplatek ve výši 50 Kč 
bude účtován v případě, že účastník zruší svou účast 
před 20. 10. 2010. Po tomto datu bude storno po-
platek 100% ze zaplacené částky, ale bude možné 
za sebe poslat náhradníka, v případě, že vše bude 
správně a včas uhrazeno. Informaci o změně musí 
sestra Jindřiška Papežová dostat před 20. 10. 2010.

POZNÁMKA: Přihláška nabude platnosti až 
po uhrazení plné platby včetně konferenčního 
poplatku.

UPOZORNĚNÍ: Organizátoři konference si vyhrazují 
právo změnit, kterékoliv z daných informací bez 
předchozího upozornění a mají rozhodující slovo 
ve věcech týkajících se konference. Setkání se 
bude nahrávat a budou pořizovány fotogra� e. 
NLI si vyhrazuje právo s nimi dále nakládat pro 
propagační účely.



VYJÍT ZE STÍNU 2010
konference pro  ženy v České republice
vedoucí budují vedoucí

VÍTEJTE NA KONFERENCI VYJÍT ZE STÍNU 2010!

VYJÍT ZE STÍNU je konference pro ženy starší 18 let, které působí ve světě obchodu 
nebo jako vedoucí v církvi. Témata jsou relevantní nejen pro začínající, ale i 
pro zkušené vedoucí. Jak se mohly mnohé ženy již samy přesvědčit, platforma 
VYJÍT ZE STÍNU existuje proto, aby shromáždila, vybavila a vyslala ty, které jsou 
připraveny Božímu záměru říci ANO. Jdou tam, kam je Bůh v jejich životech vede 
a touží působit v důležitých oblastech.  A to je cílem a poselstvím konference 
VYJÍT ZE STÍNU. Zveme vás, abyste se k nám připojily, když budeme prakticky re-
alizovat naše motto: ukázat se zpoza něčeho, vyjít z nějaké zkušenosti, okolností 
– obzvláště byly-li obtížné; nechat se poznat, povstat.

Jste stvořena, aby jste měla vliv, jste ženou, jejímž úkolem je být statečná.  I když 
vaše ženská část přirozeně inklinuje k lásce a růžím, jste rovněž vyzbrojena k boji 
ve válce. Na každoroční konferenci pro ženy ve službě a ve vedoucích pozicích 
VYJÍT ZE STÍNU 2010 se o těchto pravdách bude hovořit. 

Jste součástí něčeho většího něž si uvědomujete. Více než kdykoliv předtím jsou 
ženy povolávány, aby „vyšly ze stínu.“ Pán Bůh volá, abyste vyšly zpoza svých 
obranných valů, které vás měly chránit, abyste vyšly z nejistoty a skryté pýchy. 
Láká vás vyjít zpoza zdí, které kolem vás postavili druzí. Touží po tom, abyste 
naplnily jeho Božský záměr. Letošními hlavními tématy jsou: Stvořena k vlivu, 
Statečná, Válka a růže. Semináře se budou věnovat například duchovnímu vlivu v 
zaměstnání, vlivu v domácnostech, vlivu skrze přímluvnou modlitbu.

Na konferenci budou k dostání materiály pro vedoucí (CD, 
DVD a knihy). Zároveň bude možné zakoupit vkusná trička, 
plátěné tašky, časopisy, hrníčky, atd.
Srdečně vás zveme, abyste se NYNÍ zaregistrovala. Čeká 
vás vřelé přijetí, upřímná pohostinnost a přímé Boží slovo. 
Pobavíme se společně i zasmějeme. Připojíte se k nám?

REGISTRUJTE SE
registrute se online: ustredi.kolin@apostolskacirkev.cz
nebo vyplňte a pošlete formulář

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA:
WWW.NLIEUROPE.COM nebo WWW.EVANET.ESTRANKY.CZ

MALENOVICE
ŘÍJEN 22.-23.2010

*ŘEČNÍCI: Důvěryhodné a zkušené vedoucí povedou semináře zaměřené na oblasti vlivu 
a zodpovědnosti.

Linda Howel

Olga MoldanováStephanie Sikorski

Gabriele Rienas

*KDY & KDE:
    22.-23.října 2010
    Hotel KAM Malenovice 146
    739 11 Frýdlant nad Ostravicí

REGISTRACE: čtvrtek 21. 10. 2010 17: 00- 18: 00 
                           pro ty, kdo cestují z daleka
                           pátek    22. 10. 2010 8:30 – 9:45 pro ostatní

*CENY:
    KONFERENČNÍ POPLATEK: 200,-Kč
    1 nocleh se snídaní: 380,-Kč
    1 oběd:   90,-Kč
    1 večeře: 80,-Kč
      Nízký konferenční poplatek je možný díky 
      sponzorskému daru ze zahraničí.

Jsem vedoucí  _________________________
Jakou vedoucí pozici zastáváte?
V místním sboru________________________
Necírkevní organizaci_____________________
Ve vzdělávání__________________________ 
V podnikání___________________________
 V lékařství ___________________________
V sociální sféře_________________________
V oblasti práva_________________________
Jinde_______________________________

Vedoucí skupiny
(Pokud přijíždíte ve skupině, prosím uveďte jméno její 
vedoucí:____________________________)

Titul_____ Jméno______________________
Adresa______________________________
PSČ _______________________________

Kontaktní telefonní číslo___________________
Email  ______________________________
Věk?   18-35 ______ 36-49_______  50+______
Navštěvujete církev? _____________________
Pokud ano, kterou? ______________________
Město______________________________

OBJEDNÁVÁM:
Počet noclehů se snídaní____________________
Počet obědů ___________________________
Počet večeří ___________________________

Platbu zašlete složenkou na adresu:
Apoštolská církev
Jindřiška Papežová
V Zídkách 402
280 02 Kolín 2

nebo na účet:  140-791/0100  (Komerční banka), 
variabilní symbol 515 (Do zprávy pro příjemce uveďte své 
jméno nebo pošlete kopii dokladu o zaplacení na výše uvedenou 
adresu.)

Uzávěrka přihlášek je 15. září 2010. Počet míst je 
omezen, proto budou přihlášky registrovány v došlém 
pořadí. Registrace na konferenci začne ve čtvrtek v 17:00 
a potom v 8:30 v pátek. První společné setkání začne v 
pátek v 10:00. Konference bude ukončena v sobotu 23.10.
v 16:30. 
email: ustredi.kolin@apostolskacirkev.cz
telefon: +420 731 610 846

*REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
21.10. 22.10.
22.10. 23.10.
22.10.


