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Vážení, dovolujeme si vás pozvat na konferenci 

Křesťané a internetové společenské sítě 
v rámci které proběhne také valná hromada 

občanského sdružení signály.cz, o. s. 

Datum, místo 

31. 8. 2009, Pastorační středisko Arcibiskupství pražského, Kolejní 676/4, Praha-Dejvice (mapa) 

Hlavním cílem konference je otevřít následující témata: 

1. Úloha křesťanů v internetových společenských sítích 

2. Vyhodnocení 2 let provozu křesťanského komunitního systému signály.cz 

3. Vyjasnění pozic systémů Facebook a signály.cz  

Potvrzení účasti 

Svou účast, prosím, potvrďte vyplněním přihlášky na internetové adrese: 

 http://tinyurl.com/konference2009-potvrzeniUcasti 

Nejpozději do 28. 8. 2009! 

Účastnický poplatek 

 Členové signály.cz, o. s.  zdarma (doporučen příspěvek 100Kč) 

 Ostatní účastníci   100Kč 

Platit můžete složenkou typu A nebo převodem na účet: 2800033168/2010. 

Jako specifický symbol uveďte, prosím, číslo 300101. 

 Pro registrované na signály.cz: jako variabilní symbol uveďte svoje číslo uživatele1 

 Pro neregistrované: do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno, v. s. nechte prázdný 

(Adresa příjemce: signály.cz, o. s., Kozí 684/8, 602 00 Brno) 

Na náklady spojené s pořádáním konference a podporu signály, o. s. může být darována i vyšší částka. 

Dárce částky převyšující 200Kč obdrží dárek. 

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat 

Mgr. Petra Vašíčková, projektový a procesní manažer signály.cz, o. s. 

tel: 606 45 34 30, email: signaly@signaly.cz 

                                                   

1
 Číslo uživatele najdete po přihlášení na stránce „profil, nastavení“. 

http://www.mapy.cz/#st=s@sss=1@ssq=Th%C3%A1kurova%203%2C%20Praha-Dejvice@@
http://tinyurl.com/konference2009-potvrzeniUcasti
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Program:               

9.00  Uvítání, představení cílů 

9.15  přednášky 

 1. blok přednášek 

o Církev a internetové společenské sítě (Mons. František Radkovský)  

o Pastorace a evangelizace prostřednictvím internetové společenské sítě 

(Mgr. Josef Ptáček) 

 2. blok přednášek 

o Křesťanská politika a internetové společenské sítě (JUDr. Cyril Svoboda)  

o Zahraniční a světové křesťanské internetové společenské sítě (Bc. Jan Šedo) 

12.00 Přestávka na oběd 

13.30  Valná hromada  

Hlavním bodem valné hromady je referát o vyhodnocení provozu signály.cz za 2 roky, který 

přednesou za jednotlivé sekce členové Realizačního týmu: 

 Jan Šedo (HejTi), koordinátor projektu 

 Jan Krbec (frantisek07), duchovní 

 Markéta Jeníčková (majkiii), šéfredaktorka 

 Martin Hořínek (Hever), koordinátor vývoje 

 Vojtěch Trmač (vojtec), manažer 

 Jan Zámečník (HonzaZ), ekonom 

14.45 Workshopy 

Témata: 

 Setkání duchovních (kněží, řeholníků, farářů a pastorů) a jejich role na internetové 

společenské sítí křesťanské mládeže signály.cz (P. Mgr. Jan Krbec) 

 Diskuze s Realizačním týmem signály.cz, o. s. (přítomní budou zástupci vedení, vývoj, 

redakce, marketing a ekonomika)  

 Křesťanská politika na internetových společenských sítích (Mgr. David Macek, M. A., 

JUDr. Cyril Svoboda) 

16.00  Ekumenická bohoslužba 

17.00  Závěrečné slovo, poděkování 

17.15  Konec konference a prostor pro neorganizované diskuze  


