KATOLICKÁ
CHARISMATICKÁ
KONFERENCE
Brno, výstaviště BVV, 10.–14. července 2013

Motto: „On je hostem u hříšného člověka!“ (Lk 19,7)

KONFERENČNÍ PROGRAM

Konferenci podpořil:

Hlavní mediální partnerství:

Mediální partnerství:

www.marinka.cz

Program konference
Středa 10. 7.
od 12.00 hodin
19.00 – 21.00

registrace v pavilónu F v areálu brněnského výstaviště BVV
mše sv. v katedrále na Petrově (biskup Vojtěch Cikrle)

Čtvrtek 11. 7. program v pavilónu F v areálu brněnského výstaviště BVV
09.00 – 09.45*
09.45 – 12.00*
10.30 – 11.00
12.00 – 13.45
13.45 – 14.45

modlitba chval, info
přednáška Ježíš, Zacheus a my ((srov. Lk 19,110) – P. Vojtěch Kodet
přestávka
oběd v pavilónu G1, siesta
divadelní představení nejen pro děti – Teátr Víti Marčíka: Bajaja (pavilón G)

15.00 – 16.15*

přednáška „Toužil uvidět Ježíše...“ (Lk 19,3) – Charles Whitehead

16.15 – 16.45
16.45 – 18.00
18.00 – 19.00

přestávka
mše sv. ((biskup František Radkovský)
večeře v pavilónu G1

19.00 – 21.00
19.30
19.30 – 21.30

koncert chval (Chapela) (pavilón F)
divadelní hra Proglas (Vlado Špurek) (Salesiánské středisko Žabovřesky)
oddychové posezení s přáteli u cimbálu s ochutnávkou moravských vín (pavilón G1)

Pátek 12. 7. program v pavilónu F v areálu brněnského výstaviště BVV
09.00 – 09.45*
09.45 – 12.00*
10.30 – 11.00
12.00 – 13.45
13.45 – 14.45

modlitba chval, info
přednáška „Zachee, pojď rychle dolů...“ (Lk 19,5) – Charles Whitehead
– po přestávce pokračování + adorace (komunita Blahoslavenství)
přestávka
oběd v pavilónu G1, siesta
divadelní představení nejen pro děti – Teátr Víti Marčíka: Tři zlaté vlasy (pavilón G)

15.00 – 16.15*

přednáška „Kdo to viděli, reptali“ (Lk 19,7) – Karel Řežábek

16.15 – 16.45
16.45 – 18.00*
18.00 – 19.00

přestávka
mše sv. (P. Petr Vaculík, SDB) – paralelní bohoslužba pro děti v pavilónu G1
večeře v pavilónu G1

19.30 – 21.00

Paralelní večerní programy na různých místech v Brně:
1. Jak moc lze předat víru v rodině? – P. Aleš Opatrný – pavilón F na výstavišti
2. Jak může obyčejný člověk evangelizovat – Charles Whitehead – kostel sv. Janů u minoritů
3. Charismata Cyrila a Metoděje ve službě evangelia – Oldřich Selucký – sál A, kongres. cenrum
4. Církevní restituce – problém, nebo šance? – P. Tomáš Holub – kostel sv. Augustina
5. adorace s přímluvnou modlitbou za přítomné – komunita Emmanuel – kostel sv. Tomáše
6. divadelní hra Labyrint – Teátr Víti Marčíka pro dospělé – Salesiánské středisko Žabovřesky
7. biblické tance – komunita Blahoslavenství – pavilón G1 na výstavišti

Sobota 13. 7. program v pavilónu F v areálu brněnského výstaviště BVV
09.00 – 09.45*
09.45 – 12.00*
10.30 – 11.00
12.00 – 13.45
14.15 – 14.45

modlitba chval, info
přednáška Restituce trochu jinak (srov. Lk 19,8) – Kateřina Lachmanová
přestávka
oběd v pavilónu G1, siesta
program dětí z dětské konference na hlavním pódiu

15.00 – 16.15*
16.15 – 16.45
16.45 – 18.00*
18.00 – 19.00

přednáška Hledání ztracených (srov. Lk 19,10) – P. Petr Karas
přestávka
mše sv. (P. Michael Slavík) – paralelní bohoslužba pro děti v pavilónu G1
večeře v pavilónu G1

19.30 - 21.00

modlitba za účastníky konference – P. Vojtěch Kodet s týmem

Neděle 14. 7. program v pavilónu F v areálu brněnského výstaviště BVV
09.00 – 09.45*
09.45 – 10.30*
10.30 – 11.00
11.00 – 12.15

modlitba chval, info
přednáška Zacheus po deseti letech... – s. Veronika Barátová
přestávka
mše sv. (kardinál Miloslav Vlk) a závěr konference

12.30 – 13.30

možnost oběda v pavilónu G1

* U akcí označených hvězdičkou je zajištěn program pro děti od 4 let v paralelní dětské konferenci.
Pro nedoslýchavé je vymezen sektor prvního bloku vpravo. Bezlepkové hostie budeme podávat vlevo vedle pódia.
Přímluvná modlitba: čt, pá, so 12.00–15.00 h Svátost smíření: pá 12.00–15.00 h

Páteční paralelní programy – umístění:
1) Jak moc lze předat víru v rodině? (P. Aleš Opatrný)
Pavilón F na výstavišti BVV (jako hlavní program konference)

2) Jak může obyčejný člověk evangelizovat (Charles Whitehead)
Kostel sv. Janů (u minoritů), Minoritská 469/1
Od brány G2 tramvají č. 1 (směr Řečkovice) na Malinovského náměstí (7. zastávka, 14 min). Vydejte se pěšky ulicí Jánská, po 100 m
odbočte vlevo na ulici Minoritská a jste před vstupem do kostela.

3) Charismata Cyrila a Metoděje ve službě evangelia (Oldřich Selucký)
BVV – sál A v budově kongresového centra (viz mapka)

4) Církevní restituce – problém, nebo šance? (P. Tomáš Holub)
Kostel sv. Augustina, náměstí Míru 7, Brno-Masarykova čtvrť
Z ulice Hlinky (zastávka Lipová je 100 m vlevo od brány G2) jeďte trolejbusem 25 nebo 26 (směr Novolíšeňská, Stará Osada nebo
Vozovna Husovice), vystupte na zastávce Úvoz (4. zastávka, 8 min), vraťte se na světelnou křižovatku a vpravo na ulici Údolní
přestupte do tramvaje č. 4 (směr Náměstí Míru – Masarykova čtvrť). Konečná zastávka je právě před kostelem.
Druhý způsob: projděte celou Lipovou ulici pěšky až na Vaňkovo náměstí, tam odbočte na Lerchovu ulici a dojděte po ní na
náměstí Míru (2,2 km od vstupu G2, 35 min. svižné chůze).

5) Adorace s přímluvnou modlitbou za přítomné (komunita Emmanuel)
Kostel sv. Tomáše, Lidická 1981/6
Od brány G2 tramvají č. 1 (směr Řečkovice) na Moravské náměstí (9. zastávka, 16 min). Vraťte se pak na světelnou křižovatku, vydejte
se vpravo a nejbližší kostel, který nemůžete přehlédnout, je ten, který hledáte.

6) Divadelní hra Labyrint (Teátr Víti Marčíka)
Salesiánské středisko Žabovřesky, Foerstrova 2, Brno-Žabovřesky
U brány G2 nastupte na tramvaj č. 1 (směr Bystrc – Ečerova) a vystupte na zastávce Svratecká (6. zastávka, 10 min). Uličkou mezi
domy přejděte na zastávku trolejbusu č. 36 (směr Česká), kterým pokračujte na zastávku Makovského náměstí (5. zastávka, 6 min).
Odtud pěšky vpravo asi 200m.
Druhou možností je vystoupit z tramvaje č. 1 už na zastávce Vozovna Komín (5. zastávka, 9 min) a přestoupit na tramvaj č. 3 (směr
Stará Osada). Vystupte na zastávce Mozolky (2. zastávka, 3 min) a pak se vydejte kolem radnice vlevo, projděte parkem asi 300m
a jste u salesiánského kostela.

7) Biblické tance (komunita Blahoslavenství)
Pavilón G1 na výstavišti BVV

Divadelní hra Labyrint
Všudybud a Mámení provázejí Víťu Marčíka labyrintem světa, aby nakonec nalezl ráj ve vlastním srdci. Nová inscenace vzniká po
několikaletém hledání odvahy a drzosti zpracovat knihu Jana Ámose Komenského Labyrint světa a ráj srdce. V roce 2010 recitoval
V. Marčík Labyrint světa k varhanní skladbě Petra Ebena a tato zkušenost ho přivedla k definitivnímu rozhodnutí zdramatizovat toto
dílo. Představení vyprávěné za pomoci loutek a kulisy, která je obrazem labyrintu.

Divadelní hra Proglas
Představení věnované 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje. Oslava úspěšné evangelizace a daru víry, který přinesli ze Soluně
– z místa, kde podobně působil již sv. Pavel. Jejich nasazení, výdrž, obětavost a citlivost pro odlišné kulturní prostředí při předávání
radostné zvěsti je inspirativní i dnes. Vystoupení má tři části: 1. Slovanský šlechtic Zoran, 2. Biskup Wiching, 3. Metoděj ve vězení.
Zazní zde i část z textu Proglasu (předzpěv k překladu evangelií) a také modlitba „Otče náš“ ve staroslověnštině.

Posezení u cimbálu s ochutnávkou vín
Čtvrteční posezení u cimbálu již tradičně nabízí možnost prožít příjemný večer ve společnosti známých a přátel. V pavilonu G1
se v 19.30 h představí a celým večerem nás bude provázet cimbálová muzika Sylván. Připravena je také oblíbená ochutnávka
moravských vín, letos opět z vinařství AMPELOS (www.ampelos.cz). Jejich vína jsou vyráběna výhradně z vlastních vinic, které
se nacházejí v katastru největší vinařské obce Vrbovec ve Znojemské vinařské oblasti v registrované viniční trati „Nad Sklepy”.
Možnost zakoupit si tato vína budete mít již v průběhu ochutnávky a následně i v konferenčním přísálí.

Pozvánka
Diecézní muzeum v Brně pořádá v kryptě katedrály sv. Petra a Pavla v rámci oslav jubilea 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje
na Velkou Moravu výstavu s názvem „Kotva a pramen – cyrilometodějská tradice a kostely sv. Klimenta na Moravě“. Otevřeno je denně
10.00–17.00 h, ve čtvrtek pouze do 16.15 h. Sleva na vstupném je pro účastníky KCHK 50 %.
Diecézní muzeum v Brně připravilo pro účastníky KCHK komentované prohlídky stálé expozice „Vita Christi“. Expozice na umělecky
hodnotných dílech z brněnské diecéze vypráví příběh života Ježíše Krista. Otevřeno je denně 10.00–18.00 h. Sleva na vstupném
je pro účastníky KCHK 50 %.

Přednášející:
Charles Whitehead, nar. 1942, je známou osobností Obnovy ve světovém měřítku. V civilním zaměstnání byl manažerem
marketingové společnosti, nyní se už léta věnuje službě církvi na plný úvazek. Donedávna zastával úřad prezidenta Rady ICCRS, což
je mezinárodní koordinační centrum Obnovy v Římě. Dvacet let vedl charismatickou obnovu v Anglii. V současné době předsedá
ICC (Mezinárodní charismatická konzultace) a je poradcem evangelizačních kurzů Alfa (Alpha International). Jeho žena Sue je
anglikánka, mají spolu čtyři dospělé děti. V Anglii založili a vedou populární konferenci rodin s názvem Celebrate.
P. Vojtěch Kodet, ThD., OCarm., nar. 1956. Během studia teologie v Litoměřicích tajně vstoupil ke karmelitánům, roku 1982
byl vysvěcen na kněze. Doktorát z teologie získal na Teresianu v Římě. S bratřími obnovoval klášter v Kostelním Vydří, pak působil
mnoho let jako představený Řádu karmelitánů v ČR. Nyní je převorem komunity v Praze, často též slouží jako exercitátor a kazatel.
PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD., nar. 1964. Od roku 2006 je koordinátorkou katolické charismatické obnovy v ČR. Studovala
VŠB v Ostravě, po převratu působila v evangelizační komunitě ICPE na Maltě. Teologii studovala v Budějovicích a na Teresianu
v Římě, psychologii na Gregoriánské univerzitě. Od r. 2005 pracuje v Pastoračním středisku v Praze, v redakci KNA a vyučuje
na KTF v Praze.
Oldřich Selucký, nar.1955. Vystudoval MFF UK, nyní už dvacet let pracuje jako scénárista a spisovatel. Ve spolupráci s francouzským křesťanským vysíláním napsal scénáře pro animované filmy (Broučkova rodina, Čas zakládání – Židovství, Křesťanství,
Islám) a pro řadu dokumentů křesťanského vysílání ČT (Klášter na ostrově). K cyrilometodějskému výročí mu vyšla úspěšná kniha
„Strážce ohně”. Je ženatý, má 17letého syna.
Karel Řežábek, nar. 1968, pastor Křesťanského společenství Plzeň. Je dlouholetým spolupracovníkem TWR (Trans World Radio).
V minulosti složil řadu písní, natočil několik CD, nyní se kromě svého pastýřského povolání a hudby věnuje hlavně přednáškové
a lektorské činnosti. Je ženatý, otec čtyř dětí (24, 23, 18, 10 let).
P. Ing. Aleš Opatrný, ThD., nar. 1944. Vystudoval ČVUT v Praze a teologii v Litoměřicích. Působil jako kněz v Plzni, v Toužimi a po
převratu v Praze u sv. Vojtěcha, kde založil a vedl Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském. Nyní vyučuje pastorální teologii
na KTF UK v Praze a je kanovníkem kapituly na Vyšehradě.
ThLic. Veronika Katarína Barátová, nar. 1959. Od roku 1990 je členkou Komunity Blahoslavenství. Teologii studovala v Olomouci,
na Teresianu v Římě obdržela licenciát ze spirituální teologie. V komunitě se věnuje formaci a duchovnímu doprovázení, ale u nás
i na Slovensku je známá i svou přednáškovou činností.
P. Petr Karas, nar. 1969 v Třebíči. Teologii vystudoval v Olomouci, ale už jako bohoslovec absolvoval roční evangelizační školu
Jeunesse-Lumière ve Francii, kterou založil P. Daniel Ange. Na kněze byl vysvěcen v roce 1997, působí jako farář v Dolních Bojanovicích. Již několik let slouží v Národním služebním týmu Obnovy.

Mše svaté slouží:
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, nar. 1946. Studoval CMBF v Litoměřicích, na kněze vysvěcen roku 1976. Jako kněz působil v několika
farnostech brněnské diecéze. V letech 1982–1990 vykonával funkci prefekta a rektora v kněžském semináři v Litoměřicích, v roce 1990
byl jmenován brněnským biskupem.
Mons. František Radkovský, nar. 1939 v Třešti. Původně vystudoval MFF UK v Praze (obor matematická statistika) a později
CMBF v Litoměřicích. Na kněze byl vysvěcen roku 1970, působil v Mariánských a Františkových Lázních. Od roku 1993 je sídelním
biskupem plzeňské diecéze. V rámci ČBK je zodpovědný za ekumenu a za nové komunity a hnutí v církvi.
P. Petr Vaculík SDB, nar. 1959. Od roku 1977 salesián Dona Boska, na kněze vysvěcen v roce 1988. Působil převážně ve farní pastoraci
na různých místech, nyní je provinciálem salesiánů v ČR a sídlí v Praze (pokud zrovna někde necestuje).
P. Michael Slavík, ThD., nar. 1955 Vysvěcen na kněze roku 1981, působil v duchovní správě v různých farnostech Arcidiecéze
pražské. V letech 1995–2000 byl spirituálem a později rektorem Arcibiskupského semináře v Praze, od roku 2000 je generálním
vikářem Arcidiecéze pražské. V Obnově sloužil od konce osmdesátých let, založil časopis Effatha a byl několik let zodpovědným
delegátem ICCRS pro Východní Evropu.
Miloslav kard. Vlk, nar. 1932. Vystudoval archivnictví na FF UK a teologii v Litoměřicích. Vysvěcen byl roku 1968, ale v době totality
mu byl po deseti letech působení odebrán státní souhlas. Roku 1990 se stal biskupem v Českých Budějovicích a v letech 1991–2010
zastával úřad pražského arcibiskupa. Jan Pavel II. jej jmenoval kardinálem. Vloni oslavil osmdesáté narozeniny a v současnosti je na
odpočinku. Je členem a moderátorem hnutí Focolare.

Další účinkující:
Markéta a Josef Kánští (moderátoři), žijí v Olešnici na Moravě, okr. Blansko. Jsou členy komunity Emmanuel. Markéta (39) je učitelka
angličtiny a francouzštiny. V minulosti absolvovala Evangelizační školu komunity Emmanuel v Paray-le-Monial ve Francii. Josef (42)
je stavební inženýr a pracuje jako projektant. Je konvertita, pokřtěn byl až v dospělosti. Mají tři děti.
Mgr. Klára Domská (vedoucí programu pro děti), nar. 1980 v Brně. Vystudovala Vyšší odbornou školu pedagogickou ve Sv. Janu
pod Skalou a teologii na KTF UK v Praze, pracuje v Diagnostickém ústavu pro mládež jako vychovatelka a jako terénní sociální
pracovnice v o. s. Sananim. Program pro děti zajišťuje ve spolupráci s týmem dobrovolníků z celé republiky.
Konferenční kapela zvaná CHAPELA – vznikla za účelem služby na charismatických konferencích. Složení kapely se obměňuje,
členové pocházejí z různých částí republiky. Současným vedoucím je Mirek Přikryl z Frýdku Místku.
Teátr Víti Marčíka – byl založen ve vesničce Drahotěšice v jižních Čechách. Potulné divadlo několika přátel, které stojí na charismatu Víti Marčíka – režiséra, scenáristy, herce a hudebníka. Vedle již klasických pohádek, které získaly mnohá ocenění na divadelních festivalech v České republice i v zahraničí, nabízí inscenace pro dospělé (Robinson Crusoe, Setkání v Betlémě, Labyrint aj.).

Cimbálová muzika Sylván – krojovaná muzika z Brna hraje ke zpěvu, poslechu i k tanci melodie především z oblasti Moravského
Slovácka i známé melodie z jiných regionů. Sestava muziky je klasická – housle prim, housle terc, cimbál, violové kontry a basa.
Všichni muzikanti zpívají. Muzika hraje na soukromých i firemních společenských akcích v celé České republice, spolupracuje
s folklorními soubory a několikrát do roka pořádá v Brně besedy u cimbálu pro širokou veřejnost. Více informací na www.sylvan.cz.

Další informace
Informace a pořadatelská služba
Veškeré informace vám rádi podáme u registračních stolů v zadní části pavilónu F. V době od 8.00 do 17.00 h bude také pořadatelská
služba u vchodu G2 brněnského výstaviště BVV. Kontaktní telefon: 777 087 736

Lékařská služba
Lékařskou pohotovost na konferenci můžete vyhledat o přestávkách v konferenčním přísálí v lékařské místnosti nebo lze
v neodkladných případech volat na telefon 731 634 704.

Dětská konference (pavilón G1)
Tradičně je na Katolické charismatické konferenci zajištěn program pro děti od 4 let. Dětská konference probíhá v pavilónu G1.
Účast dětí na dětské konferenci vyžaduje jejich alespoň základní samostatnost odpovídající věku. Nemůžeme zajistit individuální
nepřetržitou péči o každé dítě! Účast dětí s postižením je možná jen s asistentem dítěte. Děti mají program v malých skupinkách
podle věku. Předávejte je včas, vždy ráno a odpoledne před zahájením programu, a opět si je vyzvedejte bezprostředně po
skončení přednášek. Doba, kdy je zajištěn dětský program, je vyznačena v programu hvězdičkou. Děti musí být zdravé a mít
s sebou základní potřeby (pití, kapesník, svačinu podle potřeby). Napište jim na jejich jmenovku i své telefonní číslo. Pokud budou
děti využívat prostor a vybavení dětské konference v době mimo dětský program, dbejte na to, aby nedošlo ke zničení vybavení
(je zapůjčené), a také o následný úklid používaných hraček a zařízení.

Rodiče s malými dětmi
Pro rodiče s malými dětmi je vyhrazen prostor s kobercem; pokud nebude stačit, použijte své karimatky a deky. Prosíme, využijte
volný prostor pavilonu za židlemi, abyste nebránili v průchodu uličkami.
Prosíme o ohled na ostatní účastníky – během přednášek zamezte příliš hlasitým projevům svých dětí.

Ubytování
Koleje Vinařská – hotel Garni: Vinařská 5
Od brány G2 se dejte vpravo ulicí Hlinky, po cca 100 m odbočte vlevo do ulice Vinařská – koleje stojí v její horní části. Parkování je
možné na parkovišti Masarykovy univerzity.
Domov mládeže Čichnova: areál SŠIS, Čichnova 23
U brány G2 nastupte na tramvaj č. 1 (směr Bystrc – Ečerova) a vystupte na zastávce Vozovna Komín (5. zastávka, 9 min), kde přímo
před sebou uvidíte hnědobílou výškovou budovu – domov mládeže.
Domov mládeže Lipová: areál SZŠ, Lipová 16
Od brány G2 se vydejte vlevo ulicí Hlinky, po cca 100 m odbočte vpravo do ulice Lipová.
Petrinum: Veveří 15
Od brány G2 tramvají č. 1 (směr Řečkovice) na Mendlovo náměstí, zde přestupte na tramvaj č.5 (směr Štefánikova čtvrť) nebo 6
(směr Královo Pole-nádraží). Vystupte na zastávce Česká (4. zastávka, 6 min). Odtud jděte pěšky na ulici Veveří (300 m).
Tělocvična, Biskupské gymnázium: Barvičova 85
1. Pěšky + MHD: Od brány G2 se pusťte vlevo ulicí Hlinky, po cca 100 m odbočte vpravo do ulice Lipová a po ní dojdete až na
Vaňkovo nám. Zde je možné využít trolejbus č. 35 nebo č. 39 (směr Barvičova) a vystoupit na konečné. Nebo projděte pěšky celou
ulici Barvičovu (která ústí na Vaňkovo náměstí hned vedle Lipové) až na její konec.
2. MHD: U brány G2 nastupte na tramvaj č. 1 (směr Řečkovice) a vystupte na zastávce Mendlovo náměstí. Tady přestupte na
trolejbus č. 35 (vyjíždí odtud směr Barvičova) a jeďte až na konečnou (9 min). Nebo na ulici Hlinky nastupte na trolejbus č. 25 nebo
26 směr Novolíšenská (nebo Stará Osada nebo Vozovna Husovice). Vystupte na zastávce Tvrdého, přejděte na ulici Tvrdého a zde
nastupte na trolejbus č. 39 (směr Barvičova) a vystupte na konečné.
Domov mládeže, Grohova 10
Od brány G2 tramvají č. 1 (směr Řečkovice) na zastávku Nové Sady (10 min), zde přejděte na první ostrůvek a přestupte na tramvaj
č. 12 (směr Technologický park). Vystupte na zastávce Grohova (3. zastávka, 6 min). Vydejte se vlevo do ulice Grohova - DM po 50 m.
Druhý způsob: Z ulice Hlinky (zastávka Lipová je 100m vlevo od brány G2) jeďte trolejbusem 25 nebo 26 (směr Novolíšeňská, Stará
Osada nebo Vozovna Husovice), vystupte na zastávce Úvoz (4. zastávka, 8 min) a pěšky se vydejte ve směru jízdy, odbočte vpravo
do ulice Grohova a pokračujte asi 300 m.

Audio a videozáznamy z konference
Záznamy je možné si zakoupit již během konference u stolečku vedle registrace. Pokud to nestihnete přímo tam, můžete tak
učinit skrze objednávkový formulář na internetu na adrese http://konference.cho.cz. Jestliže nejste zběhlí v používání internetu,
pomůžeme Vám s vyplněním formuláře vzadu u registrace..

Informace pro sluchově postižené
Pro účastníky KCHK se sluchovým postižením je zajištěn simultální přepis mluvené řeči na plátno – vymezen první blok vpravo.

Stravování
Jídlo zajišťuje veletržní společnost Expo restaurace v pavilónu G1 (vedle konferenčního pavilónu). Pokud nemáte objednané
stravování, můžete si ho objednat vždy do 16.00 h na následující kalendářní den.
Prosíme účastníky konference, aby ke stravování přicházeli průběžně, hlavně v době vydávání obědů.
Výdej stravování: Snídaně: 8.00–8.45 h Obědy: 12.00–14.00 h Večeře: 18.00–19.00 h
Letos vycházíme vstříc zvýšenému zájmu o bezlepkovou dietu a po dohodě s dodavatelem stravování zařazujeme do nabídky
hlavních jídel (obědy, večeře) vždy i jednu bezlepkovou variantu. Pokud máte bezlepkovou dietu, vyzvedněte si oběd hned ve 12.00 h
a večeři hned v 18.00 h. Později bezlepková varianta již nemusí být k dispozici! Také polévky budou letos pro tuto dietu vhodné
(budou zahuštěny hraškou).

MHD ZDARMA
Pro cestování po Brně můžete používat po dobu konání konference MHD zdarma. Vaše celokonferenční karta slouží jako jízdenka
v zónách 100 a 101, tedy i pro všechny programy pátečního večera. Jednodenní konferenční karta v MHD neplatí!

Provozní doba areálu BVV je 8.00–22.00 hodin.
Prosíme, mimo tuto dobu se v areálu BVV nezdržujte. Pokud máte zájem o parkování v areálu, můžete si zajistit parkovací kartu při
vjezdu branou č. 9 nebo u registrace. Auto můžete nechat v areálu i přes noc, bez možnosti přístupu k autu od 22.00 do 8.00 h.
Konferenční pavilón F se otevírá až v 8.15 h a zavírá se již ve 21.30 h!

Vstup pro pěší
Používejte vchod G2 na ulici Hlinky (u zastávky Výstaviště – vstup G2). Před vstupem se musíte prokázat konferenční kartou, kterou
proto noste stále při sobě na viditelném místě.

Vjezd pro auta
K vjezdu do areálu budeme užívat 9. bránu výstaviště BVV. Tato brána neslouží pro pěší. Pro parkování budeme mít k dispozici
velkokapacitní parkoviště přímo v areálu výstaviště u pavilónu F za poplatek 40 Kč/den. Letos bude možno v rámci tohoto poplatku
zaparkovat auto v areálu BVV i přes noc na vymezeném místě s ostrahou a docházet z ubytování pěšky přes bránu G2 na ulici Hlinky.

Důležitá technická pravidla pro bezpečný průběh konference
Nepoužívejte kolečkové brusle a koloběžky!
Zákaz vjezdu a používání jízdních kol!
Nevstupujte a nevjíždějte do areálu BVV se zvířaty (jediná výjimka je vodicí pes pro nevidomé)!
Zákaz vylepování a umísťování jakýchkoliv informací – k tomuto účelu slouží nástěnky v pavilónu F.
Využívejte posílené WC v pavilónu G1.
Zavírejte dveře v pavilónu F i G, klimatizuje se.
Registrace ve středu probíhá od 12.00 h do 21.00 h v pavilónu F.

Nezapomeňte na závěr
Před odjezdem z konference nám nezapomeňte vrátit plastové visačky a šňůrky na krk
do popsaných nádob u východů. Použijeme je totiž při dalších konferencích.
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Hřích – trefa vedle
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