
 

 

20. celostátní  konference 
Sdružení k řesťanských zdravotník ů 

 
 

 
 

 

VÝZVY V MEDICÍNĚ PRO 21.STOLETÍ 
 

Motto: 
 „Nepromarněte  tento čas, neboť nastaly dny zlé“ (Ef 5,16) 

 
 

Hlavní přednášející: 
James Tomlinson MD , ICMDA Eurasia Associate Regional Secretary   

Prim. MUDr. Aleš Hejlek, České Bud ějovice 
Prim. MUDr. Št ěpán Rucki, CSc., T řinec 

Prim. MUDr. David Poledník, T řinec 
David Floryk, starší sboru KS Ostrava 

a další 
 
 

Místo a datum: 
Brno 

9.-10. dubna 2011  
 

 
 Program konference  

 
 
Pátek 8.4.2011 
 
od 19.00 Prekonference – setkání studentů zdravotnických škol  

a absolventů, přednáší James Tomlinson 
 
Sobota 9.4.2011 
 
8.00 – 9.00 registrace 
9.00 – 9.15 zahájení 
9.15 – 10.45  Práce s Bohem a pro Boha  (James Tomlinson) 
10.45 – 11.15  přestávka  
11.15 – 12.00  Výzvy v alternativní medicíně (Štěpán Rucki) 
12:00 – 12:45 Strach a jeho zvládání (David Poledník) 
12.45 – 14.00  oběd 
14.00 – 15.30  Semináře: 

1. Každodenní život křesťanského zdravotníka (Eva Hurtová) 
porodní asistentka  

2. Skupinky křesťanských zdravotníků, proč, jak, kde, (James 
Tomlinson) 

3. 100 + 1 způsobů jak mluvit s lidmi o Bohu (Petra Sovjáková) 
 
16.00 – 17.00  Schůze SKZ 
18.00 – 19.00  večeře 
od 19.00  neformální modlitební večer 
 
 
Neděle 10.4.2011 
 
9.00 – 9.15  zahájení 
9.15 – 10.45  Výzvy v misii pro křesťanského zdravotníka (James Tomlinson) 
10.45 – 11.15  přestávka  
11.15 – 12.00 Než budeme seniory-zdravotně sociální trendy a výzvy (Aleš 

Hejlek) 
12:00 – 12.45  Říkejte pravdu (David Floryk) 
12.45 – 14.00  oběd 
14.00   odjezd 
 
 



 

Cenové relace a zp ůsob registrace  
 

Konferenční poplatek:  
Konferenční poplatek je 250 Kč. Studenti poplatek neplatí, nutno se však prokázat 
studijním průkazem.  

Kredity :  
ČAS: 1 kredit 
ČLK: 2 kredity 

 
Ubytování: 

Ubytování: nocleh 450,- Kč na osobu a noc. 
 

Strava: 
Snídaně: 60,- Kč,  oběd:  80,- Kč,  večeře:  75,- Kč. 

 
Přihlášky: 

Vyplňte formulář na www.skzcr.cz 
Uzávěrka přihlášek je 27.3.2011. 

 
 

Platba: 
 
• převodem (platbou) na účet 1682679309/0800 
• poštovní poukázkou vyzvednutou u České pošty na adresu:    

Česká spořitelna a.s.,  
nám. Svobody 1142 

739 61 Třinec-Lyžbice 
č.ú.: 1682679309/0800 

Uveďte přesnou adresu spořitelny včetně čísla účtu! 
Pro identifikaci vaší platby na účet je nutné uvést: 
Variabilní symbol vám zašleme mailem nebo SMS po vyplnění formuláře na 
www.skzcr.cz  
Do zprávy pro příjemce napište své jméno a příjmení, případně další informace 
(např. platíte-li za více osob najednou). 
 
 
. 

Kontakt:  
Ing. Lumír Sovják 
sovjak@volny.cz 

602 531 496 
     

 
Místo konference:  

 
20. celostátní konference SKZ se bude konat ve 
 

Střední škole informatiky a spojů 
Čichnova 23 
 624 00 Brno 

http://www.sosinformatikybrno.cz/ 
 
 
Ubytování a stravování bude zajištěno v témže objektu (v pátek 8.4. možnost 
ubytování od 17 do 21 h). 
 
 

Doprava:  
 
MHD:  
• tramvaj č. 1 od Hlavního nádraží, směr Bystrc, vystoupit zastávka Vozovna                
Komín (asi 30 min. jízdy), vpravo asi 50 m je areál školy. 
 
• autobus č. 67 od autobusového nádraží Zvonařka, směr Jundrov (asi 30 min, jízdy), 
vystoupit zastávka Vozovna Komín. Vlevo asi 50 m je areál školy. 
 
 
Příjezd na konferenci autem ze směru Praha, Olomouc, Bratislava: 
 

• Z dálnice D1 od Prahy resp. D47 sjet na sjezdu Brno Západ směr Svitavy 

• Rychlostní komunikace vede přes Pisárecký tunel k brněnskému Výstavišti 

• Po výjezdu z tunelu udržovat nadále směr Svitavy (podjezdem mimoúrovňové 
křižovatky u Výstaviště) 

• Dojedete k mimoúrovňové křižovatce – zde pozor – držet se směr  Bystrc – 
jedete na most, (silnice na Svitavy pokračuje vzhůru do kopce, Vy z ní musíte 
odbočit doprava a obloukem se dostanete na most). 

• Dále pokračujete cca 300 m po rychlostní komunikaci směr Bystrc  

• U autosalonu OPEL odbočit vlevo a na další křižovatce doprava 

• Po mostě přejedete rychlostní komunikaci do Bystrce a po dalších 300 m je 
vpravo areál školy. 

 


