
Zveme vás na konferenci pořádanou organizátory kampaně za laskavého přispění New York University 
in Prague a Konrad-Adenauer-Stiftung ve čtvrtek 17. 4. 2008 od  9,30 hodin v prostorách Richterova domu 
na Malém náměstí v Praze na Starém Městě s tímto programem:

9,30 - 10,30
Úvodní slovo Ministr zahraničí ČR Karel Schwarzenberg (pozván),  organizátoři a hostitelé kampaně. 
Tomáš Sedláček, ČSOB: S čím vším zahýbe církevní majetek ve světě financí?
Petr Zahradník, Česká spořitelna: S čím vším zahýbe církevní majetek v Evropě?
Jan Kasal, místopředseda PSP: Objektivně - je politická vůle pro schválení?

11,00-12,45
František Radkovský, biskup plzeňský: Čím vším zahýbe církevní majetek v církvi?
Joel Ruml, synodní senior ČCE: Bude třeba změna mentality spotřebitele na hospodáře? Či už je hotovo?
Martin Feldhofer, opat kláštera: Jak funguje klášter a vzdělávací centrum Schlägl v Rakousku?
Eleonora Giddings Ivory, Světová rada církví - Vztah mezi státem a církvemi z mezinárodniho
pohledu
Richard Dean Trča: Jak hospodaří americké církve? 

13,15-14,45  My to přece dobře umíme!
(blok desetiminutových prezentací)
Petr Fiala, Rehabilitační a léčebné centrum Chvaly - Církev bratrská
Jan Bárta, ADRA CZ, Adventisté sedmého dne
Zdeněk Novák, Matana, a.s. Federace židovských náb. obcí
Roman Juriga, Pravoslavná akademie ve Vilémově
Metoděj Hofman, školská a sociální práce Německého řádu
Jan Oulík, Charita Česká republika
Marta Malá, Nadační fond obětem holocaustu
František Houška, Suverénní řád maltézských rytířů
Karel Potoček, Diakonie a misie CČSH
Sestry boromejky, Nemocnice pod Petřínem

15,00-15,30 (blok krátkých stanovisek)
Zástupci politických stran (pozváni)
Závěr

Celá konference je tlumočena do angličtiny a angličtí hosté do češtiny; německy mluvící hosté také do češtiny a do 
angličtiny. Občerstvení zajištěno.

Přihlaste se do 16. 4. 2008 na adrese info@cirkevnimajetek.cz, do naplnění kapacity sálu je možná účast i bez 
přihlášení. 

A co bude potom?

www.cirkevnimajetek.czRealizace: Občanské sdružení MAS Servis Říčansko a Agentura Nula
Roklanská 805/25, 251 01 Říčany
Kontakt: Daniel Kvasnička, tel:  +420 774 780 037, email: kvasnicka@cirkevnimajetek.cz

Zákon o nápravě některých majetkových křivd způsobených církvím 
a náboženským společnostem v době nesvobody a o narovnání vztahu 
mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi.

Nevládní komunikační kampaň k narovnání vztahů státu a církví

Pozvánka na konferenci 17. 4. 2008 
v Richterově domě, Malé náměstí 495/11 Praha 1 Staré Město




