
 
Zveme Vás na konferenci 

pořádanou ve spolupráci 
s Vision Celestial West Columbia 

na téma 
 

  KLINIKA DUŠE 
 

 

Na konferenci bude sloužit pastor Pedro Pablo Ramirez ze sboru Vision Celestial ve West 

Columbii, TEXAS, USA na aktuální témata týkající se odmítnutí, přijetí a odpuštění. 
 

Konference se koná ve dnech 17. až 20. listopadu 2016 
v kongresovém sále hotelu U kata v Kutné Hoře 

 

Program konference 
17. 11. 2016 
 

15:00 – 17:00 hodin  Registrace a ubytování účastníků 
17:00 – 18:00 hodin  Večeře (restaurace a salonek hotelu U Kata) 
19:00 -  21:00 hodin Zahájení – úvodní blok přednášek (I. blok) 
 

18. 11. 2016 
 

10:00 – 11:30 hodin  Dopolední blok přednášek (II. blok) 
12:00 – 13:00 hodin  Oběd (restaurace a salonek hotelu U Kata) 
15:00 -  16:30 hodin Odpolední blok přednášek – (III. blok) 
17:00 – 18:00 hodin  Večeře (restaurace a salonek hotelu U Kata) 
19:00 -  21:00 hodin Večerní blok přednášek – (IV. blok) 
 

19. 11. 2016 
 

10:00 – 11:30 hodin  Dopolední blok přednášek (V. blok) 
12:00 – 13:00 hodin  Oběd (restaurace a salonek hotelu U Kata) 
15:00 -  16:30 hodin Odpolední blok přednášek – (VI. blok) 
17:00 – 18:00 hodin  Večeře (restaurace a salonek hotelu U Kata) 
19:00 -  21:00 hodin Večerní blok přednášek – (VII. blok) 
 

20. 11. 2016 
 

10:00 – 11:30 hodin  Závěrečný blok přednášek (VIII. blok)  
zakončení konference  

12:00 – 13:00 hodin  Oběd (restaurace a salonek hotelu U Kata) 
 

Program a jeho případné změny budou uveřejňovány na webu www.ackh.cz 
průběžně. 
 

Informace o místě konání listopadové konference v Kutné Hoře: 

Hotel  U Kata, s.r.o.  (http://www.ukata.cz/), je rodinný hotel v centru Kutné Hory, Uhelná 596, 

284 01 Kutná Hora-Vnitřní Město (GPS: 49°57'0.573"N, 15°16'31.34"E) 
U hotelu je k dispozici uzavíratelné parkoviště s vjezdem ze Štefánikovy ulice, 50m od 

světelné křižovatky u České spořitelny. Ostatní parkování je možné v ulicích Sokolská, Masarykova, 
nebo na parkovišti Na Náměti (cca 3 min. od hotelu).  

Pro případ, že budete chtít využít jiný dopravní prostředek, vřele doporučujeme cestu vlakem 
do stanice Kutná Hora město.  

 

http://www.ackh.cz/
http://www.ukata.cz/


Ceník konference 
 

Ubytování 
 

Jednolůžkový pokoj   670,-- Kč za osobu / noc 
Dvoulůžkový pokoj   460,-- Kč za osobu / noc 
Třílůžkový pokoj   460,-- Kč za osobu / noc 
Pokud máte zájem být ubytováni na vícelůžkovém pokoji s konkrétní osobou, poznamenejte to do 
poznámky na přihlášce. 

 
Stravování 
 

Snídaně je zahrnuta v ceně ubytování a je formou bufetového stolu. Strava 
obsahuje kompletní menu vyjma nápojů (nejsou v ceně jídla).  
 
 

Oběd  110,-- Kč  Večeře 110,-- Kč 
 
Registrační poplatek  
 

do 16. 10. 2016 včetně 
- Jedna osoba na celou konferenci  300,-- Kč 
- Manželský pár na celou konferenci  500,-- Kč 
- Jedna osoba na jeden den   150,-- Kč 
- Manželský pár na jeden den   200,-- Kč 

 

od 17. 10. 2016 – pouze v případě volné kapacity 
- Jedna osoba na celou konferenci  400,-- Kč 
- Manželský pár na celou konferenci  600,-- Kč 
- Jedna osoba na jeden den   180,-- Kč 
- Manželský pár na jeden den   250,-- Kč 

 
 

                (rozhodující je datum připsání platby na náš účet) 
 

Dle výše uvedeného ceníku si prosím spočítejte konečnou cenu a uveďte ji do 
přihlášky.  

Zároveň s přihláškou zašlete potvrzení o uhrazení platby. Bez tohoto potvrzení 
nebude přihláška zaregistrována. Přihlášky registrujeme dle data odeslání. 

 

Platbu zasílejte na bankovní účet u FIO banky, a.s. č. 2100746490 / 2010; var. symbol = 
vaše telefonní číslo (bez +420), do poznámky napište jméno účastníka 

Přihlášky s potvrzením o úhradě zasílejte emailem na konference@ackh.cz nebo 
poštou na adresu: Apoštolská církev, sbor Kutná Hora, Andělská 295, 28401 Kutná 
Hora. 
  
UPOZORNĚNÍ:  

Termín k zaslání přihlášek s požadavkem na ubytování je nejpozději 
do 16. října 2016, ve výjimečných případech (pouze při volné kapacitě 

hotelu) do 31. 10. 2016. 
Po tomto termínu budou registrovány pouze přihlášky bez ubytování do 

naplnění kapacity sálu.  

Přihláška ubytování a stravy je závazná! 
 

Informace a kontaktní spojení: tel.: 603848696; email: konference@ackh.cz 

mailto:konference@ackh.cz
mailto:konference@ackh.cz

