Česká Konference 2009 – 2019
„Osud nebo Naděje?“ – „Kudy a jak dál?“
IV. ročník

Srdečně Vás zveme na IV. ročník

Č E S K É K O N F E R E N C E 2009 – 2019
v otázkách lidské společnosti
„Osud nebo naděje?“ – „Kudy a jak dál?“
pro letošní ročník s otázkou

ve dnech 28. dubna – 1. května 2012
v Kutné Hoře, v prostorách kláštera sv. Voršily

I letos pro vás budou připravena témata:
školství a výchova, hospodářství a zemědělství,
svépomoc a soběstačnost,
kultura, filosofie, sociální otázky společnosti,
a jako nové téma - nové technologie a výhledy
ve spolupráci s projektem CREATIVE GATE

Vystoupí cca 30 přednášejících včetně zahraničních hostů z Rakouska, Švýcarska, Itálie,
Japonska, a jako vždy se můžete těšit na večerní
duchovně občerstvující kulturní program.

www.ceska-konference.cz

Mimo jiné na konferenci vystoupí:
J. M. Kubín, Jaroslav Kuchař, Věra Ludíková, Jan Hnízdil, Emil Páleš, Táňa Fischerová,
Pavel Kalvach, Jan Konfršt, Milan Hanuš, Jiří Plicka,
David Ondračka, Luděk Smolka, Petr Hradil, Rostislav Řehoř, Ctirad Hemelík,
Niclaus Gubser, Franco Pasqualini
a mnozí další…
Jedním z letošních překvapení bude přednáška pana Alfreda Strejčka, kterou zahájíme sobotní blok přednášek.
Přednášející budou odpovídat ve svých vstupech
mimo jiného na tyto otázky:

V mezinárodní části konference se budeme zabývat tématy:
- USMÍŘENÍ – usmíření jako cesta k novému budování vztahů k jednotlivci i národům
- ODPUŠTĚNÍ – účinný nástroj pro uzdravení srdce i myšlení světa
Bude též představen zahraniční projekt „ONLY ONE LIFE“ zabývající se lidskostí, soucitem,
porozuměním a smyslem života…
Jako souběžný program s přednáškami jsme připravili TVOŘIVÉ DÍLNY
- na okruhy témat školství a výchova, usmíření a odpuštění

1. 5. 2012 V rámci uskutečňování projektu ČK „Svépomoc společnosti“ bude představena
spolupráce s významnou institucí Čech, Moravy a Slezska: OBČANSKÝ SNĚM (proběhne
představení základních pilířů Občanského sněmu, principy spolupráce, podmínky členství a
mnohé důležité inspirativní výhledy).

www.ceska-konference.cz

Registrační poplatek: zahrnuje možnost účasti na celém čtyřdenním programu a souběžném programu
Cena: Noví účastníci ČK: 1590,- Kč
Podporovatelé a účastníci minulých ročníků ČK: 1190,- Kč
Jednodenní vstup (Sobota nebo Neděle): 800,- Kč
Jednodenní vstup (Pondělí nebo Úterý): 490,- Kč
Dárek pro všechny účastníky: účast na kulturním programu zdarma!
Jak se zaregistrovat: Zasláním e-mailu s Vaším jménem, adresou a telefonním kontaktem
na: registrace@ceska-konference.cz
nebo telefonicky na tel.: (+420) 604 992 550

Časový plán:
So.: 9:30 – 13:00

14:00 – 18:00

19:00 – 21:00

Ne.: 9:30 – 13:00

14:00 – 18:00

19:00 – 21:00

Po.: 10:00 – 13:00

14:00 – 18:00

19:00 – 21:00

Út.: 10:00 – 13:00

14:00 – 16:00

www.ceska-konference.cz

