
8:30  —  Prezence přihlášených účastníků

9:00  —  Zahájení konference (zástupce ČKA a zástupce KAS)

9:05 
Úvodní přednáška „Role křesťanů a církve v čase krize“ 
Tomáš Halík, prezident České křesťanské akademie

10:00  —  přestávka na kávu

10:15 
Panelová diskuse „Jak obstála církev a občanský sektor  
v době kovidové?“ 
Jaroslav Šebek, viceprezident ČKA, vědecký pracovník AV ČR 
Šimon Pánek, spoluzakladatel a ředitel společnosti Člověk v tísni 
Benjamin Roll, evangelický farář, občanský aktivista spolku Milion chvilek

12:00  —  společný oběd pro přihlášené účastníky

13:00  
Panelová diskuse „Mediální gramotnost současné společnosti,  
nejen v čase krize“ 
Veronika Sedláčková, novinářka a moderátorka, Český rozhlas 
Jan Hartl, předseda správní rady STEM

14:30  —  přestávka na kávu

14:45 
Panelová diskuse „Státní správa ve výjimečné době“ 
Lenka Bradáčová, vrchní státní zástupkyně v Praze 
Josef Baxa, soudce Nejvyššího správního soudu ČR

16:15  —  Závěr konference

PROGRAM

VII. FÓRUM DIALOGU
Česká křesťanská akademie ve spolupráci  
s Konrad-Adenauer-Stiftung pořádají konferenci pro veřejnost s tématem:

Sobota 23. října 2021, refektář emauzského kláštera, Praha,  
moderace: Pavel Hošek
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https://us02web.zoom.us/j/82936806849

http://www.krestanskaakademie.cz/prihlaska-fd.php

Všichni jste srdečně zváni. Případné změny programu nelze vyloučit.

Přihláška:

Zoom online konference:



OMEZENÍ Z DŮVODU VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ

(rozestupy, roušky/respirátory, dezinfekce, testy na covid, očkovací pasy ad.)

Nenechávejte svůj příchod na poslední chvíli, aby se při vstupu netvořily fronty. 

Stejně jako doposud budeme dodržovat všechna aktuální nařízení a doporučení.

Stojany s dezinfekcí jsou samozřejmostí. 

Další požadavky postupně doplňujeme či aktualizujeme dle nařízení vlády. 

Děkujeme za pochopení, děláme vše proto, abyste se u nás cítili bezpečně.

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ

platná v souladu s rozhodnutím vlády ze dne 1. 8. 2021

K dispozici plná kapacita míst k sezení.

U vstupu do sálu budou stojany s dezinfekcí, nanoroušky nabízíme k prodeji.

Hosté musí po celou dobu konání akce mít nasazený ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), 
kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu).

Host se u vstupu musí prokázat elektronickým či písemným potvrzením o splnění jedné z níže 
uvedených podmínek:

• negativní POC antigenní test ne starší 72 hod nebo negativní PCR test ne starší 7 dní  
(u dětí do 6 let věku není testování požadováno)

• negativní antigenní test provedený na místě návštěvníci doloží čestným prohlášením, 

• resp. čestným prohlášením zákonného zástupce o negativním testu

• nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky  
(v případě jednodávkového schématu pak 14 dní od aplikace)

• do 180 dní od prodělání onemocnění COVID 19

V případě potřeby je možné zakoupit samotest za cenu 110,-Kč 
a zároveň vyplnit čestné prohlášení o provedení samotestování.


