KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE
Brno, výstaviště BVV, 6.–10. července 2022
Souhrnné informace pro zaslání elektronické přihlášky přes internet na adrese http://konference.cho.cz
Základní informace

Dětská konference

Katolická charismatická konference se letos uskuteční ve dnech
6. až 10. července v Brně. Hlavní program bude probíhat
v pavilónu F na výstavišti BVV. Jakmile se přihlásíte na internetu,
bude vám okamžitě po přihlášení zasláno potvrzení (pdf
dokument), které slouží jako průkaz pro první vstup nebo vjezd.
Při příjezdu na konferenci se hlaste u služby na pokladně
u vchodu G2 na ulici Hlinky (zastávka tramvaje Výstaviště –
vstup G2) nebo u vjezdu 4. bránou výstaviště.
Registrace probíhá každý den od 8.30 do 19 hodin (ve středu od
12 do 21 hodin).

Tradičně je na konferenci zajištěn program pro děti od 4 let. Dětská
konference probíhá v pavilónu V (hned vedle konferenčního
pavilónu F). Účast na tomto programu vyžaduje alespoň základní
samostatnost. Protože děti mají program ve skupinkách podle
věku, nemůžeme zajistit nepřetržitou individuální péči. Účast dětí
s postižením je možná jen s asistentem dítěte. Letos můžeme
garantovat účast na dětské konferenci pouze předem přihlášeným
účastníkům! Pro rodiče s malými dětmi bude v boční části
přednáškového pavilónu připravena plocha s kobercem, která ale
nemusí být dostačující – doporučujeme vzít si vlastní karimatku
nebo deku.

Kontaktní údaje

Ubytování

E-mail: konference.brno@email.cz
Telefon: 777 087 736

B&B hotel 2-lůžkový 450 Kč/lůžko/noc
B&B hotel 3-lůžkový 450 Kč/lůžko/noc

Přihlašování
Přihlášku na konferenci je letos možné poslat pouze přes
internet – odkaz najdete na adrese http://konference.cho.cz.
Přihlašování přes internet bude ukončeno již 26. 6. 2022 ve 12.00
hodin.
Po vyplnění přihlášky dostanete variabilní symbol – ten uvedete
při své platbě i při registraci. Pokud nemáte přístup na internet,
požádejte o přihlášení své přátele nebo známé, popřípadě nás
kontaktujte na telefonu 777 087 736.
Odesláním elektronické přihlášky bereme požadované
ubytování a stravování za závazně objednané. Prosíme
o zaplacení do 7 dní po přihlášení.
Organizátor konference není (stejně jako minulé roky)
poskytovatelem ubytování a stravování, pouze tyto služby
pomáhá účastníkům zajistit.

Konferenční poplatky
Snížený poplatek:
Plný poplatek:

do 31. 5.
500 Kč
850 Kč

od 1. 6.
600 Kč
950 Kč

jednodenní
250 Kč
350 Kč

Snížený poplatek platí: důchodci, držitelé průkazu ZTP, mládež
15–18 let a studenti. Mládež do 15 let má účast na konferenci
zdarma. Pokud by pro vás bylo zaplacení konferenčního
poplatku překážkou plánované účasti, neváhejte nás kontaktovat
a najdeme řešení!
Storno podmínky: Účast na konferenci je možné stornovat do
27. 6. 2022. Po tomto datu vám budeme moci vrátit pouze
konferenční poplatek, ale nikoliv už peníze za ubytování,
stravování a parkování!
Jednodenní vstup: Tato sazba platí v případě, že přijedete na
konferenci na jeden den.

Parkování
Pro parkování budeme mít k dispozici velkokapacitní parkoviště
přímo v areálu výstaviště u pavilónu F za poplatek 110 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 místa ubytování pěšky přes bránu G2 na ulici Hlinky.
Přístup k autu není v noci možný.

Domov mládeže Čichnova 300 Kč/lůžko/noc
Koleje Tvrdého 250 Kč/lůžko/noc
Koleje Kounicova 300 Kč/lůžko/noc
Církevní domov mládeže Petrinum 260 Kč/lůžko/noc
Tělocvična Biskupského gymnázia 100 Kč/noc

Stravování
V areálu výstaviště máme hned vedle konferenčního pavilónu
pronajatý pavilón V, který bude sloužit jako velkokapacitní jídelna.
Jídla se budou vydávat na několika místech, takže nemusíte mít
obavy z dlouhých front a časových ztrát. Také snídaně nebudou
zajištěny u jednotlivých ubytovacích zařízení, ale v jídelně
pavilónu V. Na výstavišti zřejmě nebude žádná jiná možnost
stravování, proto pro vás bude jednodušší a pohodlnější využít
námi zajištěného stravování.
Výdej jídel:
snídaně 8.00–8.45 h, oběd 12.00–14.00 h, večeře 18.00–19.00 h
Ceny jídel:
snídaně 70 Kč, oběd 115 Kč, teplá večeře 110 Kč, studená večeře
(bageta) 70 Kč

Bankovní spojení
Bankovní spojení: Fio banka a. s.
Číslo bankovního účtu: 2600027951/2010
Název účtu: Charismatická obnova, z. s.
Bankovní spojení pro platby ze Slovenska: Fio banka
Číslo bankovního účtu: 2600027951/8330
Prosíme o úhradu celkové částky nejpozději do 7 dní po
odeslání elektronické přihlášky přes internet. Vaše platba
bude identifikována a správně zpracována pouze tehdy,
pokud správně uvedete svůj variabilní symbol!

Brno, výstaviště BVV
6.–10. července 2022

KATOLICKÁ
CHARISMATICKÁ
KONFERENCE

Motto: „V Něm je náš pokoj…“ (Ef 2, 14-22)
Přednášející:

Milona von Habsburg, Pavol Strežo, P. Josef Prokeš, Kateřina Lachmanová,
P. Šebestián Smrčina, Pavla Petrášková a další

PROGRAM

Vstup pro pěší vchodem G2 z ulice Hlinky, vjezd pro auta 4. bránou BVV
Informace a přihlášky na www.cho.cz nebo na tel. 777 087 736
Středa 6. 7.
od 12.00 registrace v pavilónu F v areálu brněnského výstaviště BVV
19.00 mše sv. na výstavišti BVV (P. Vojtěch K. Koukal) + Chapela

Čtvrtek 7. 7.

9.00 modlitba chval
9.45 přednáška Usmíření v Kristu (Ef 2,14–22) – Pavol Strežo
		
– po přestávce modlitba
15.00 svědectví o usmíření – moderuje Kateřina Lachmanová
16.45 mše sv. (P. Pavel Šenkyřík)
19.30 modlitba chval – Chapela (pavilón F) / divadlo Rybáři a synové – Jan Horák (pavilón V)

Pátek 8. 7.

9.00 modlitba chval (hraje kapela Gedeon)
9.45 přednáška „Zpověď a Duch svatý“ – P. Josef Prokeš
		
– po přestávce adorace (komunita Blahoslavenství)
13.15 setkání příznivců Mary’s Meals (bazilika Mendlovo náměstí)
15.00 přednáška „Kdo je můj bližní?“ (Ef 2,14–16) – Kateřina Lachmanová
16.45 mše sv. (P. Bogdan Stępien)
19.30 modlitba za usmíření – Pavol Strežo

Sobota 9. 7.

Neděle 10. 7.
9.00 modlitba chval
9.45 přednáška „Šiřitelé pokoje“ (srov. Ef 2,17) – Milona von Habsburg
11.00 mše sv. (Mons. Vojtěch Cikrle) a závěr konference

Změna programu vyhrazena! Aktuální rozpis najdete na internetu: http://konference.cho.cz

Paralelní dětský program pro děti od 4 let. Účast je možná také na části programu.
Konferenci
podpořilo:

Hlavní mediální
partnerství:

Pořadatel konference: Charismatická obnova, z. s.

9.00 modlitba chval
9.45 přednáška „Patříme k Boží rodině“ (Ef 2,19) – P. Šebestián Smrčina
		
– po přestávce svědectví, modlitba
15.00 přednáška „Na Boží stavbě (Ef 2,21): charismata“ – Pavla Petrášková
16.45 mše sv. (P. Vojtěch Kodet)
19.30–21.00 modlitba rozeslání

