
 

 

 

 

Srdečně Vás zveme na 

Konferenci Sdružení Ackermann-Gemeinde 

na téma 

Politický (ne)klid v současné Evropě? Český 

a německý pohled. 

která se koná ve dnech 9. – 11. února 2018 

v Praze 

 

 

 

 

 

 

  

                                                     



 

Politický (ne)klid v současné Evropě? Český a německý pohled.  

Pozvánka na 

Konferenci Sdružení Ackermann-Gemeinde 

9. – 11. února 2018 

Praha, Hotel Iris Eden, Vladivostocká 2 (Vršovice) 

Současný vývoj evropské politiky je velmi živé téma. Velký důraz na aktuální dění 

v Evropě kladou především média, která nám zprostředkovávají informace o 

nynější situaci. Toto téma má význam také pro české a německé občany, kteří 

mohou mít podobné i odlišné názory. Politika může být klíčem k dobrému 

vzájemnému soužití a pochopení, proto je podstatné zabývat se otázkou  - je 

dnešní Evropa politicky neklidná? Na únorové konferenci Sdružení Ackermann-

Gemeinde chceme společně reflektovat aktuální politické dění z českého i 

německého pohledu. Na programu bude jako již každoročně řada přednášek a 

diskuzí, vedená kompetentními referenty. Jako hlavní řečník vystoupí  

Prof. Dr. Norbert Lammert, bývalý předseda Německého spolkového sněmu, 

PhDr. Petr Koura, Doc. Jaroslav Šebek Ph.D., P. Stanislav Přibyl, PhDr. Jan Stříbrný 

a také předseda Sdružení Ackermann-Gemeinde Daniel Herman. Mimo praktické 

a teoretické poznatky poskytne konference rovněž příležitost pro zajímavé 

česko-německé setkání. 

Konference probíhá v českém a německém jazyce a je simultánně tlumočena. 
 
Konferenční poplatek 
(ubytování, stravování, kulturní program) 

ČLENOVÉ SAG  NEČLENOVÉ SAG 
pracující     500,-Kč/os  650,-Kč/os 
studenti (do 26 let) a senioři (nad 65 let) 450,-Kč/os  600,-Kč/os 
 
příplatek za jednolůžkový pokoj      400,-Kč/os 
 
Jednodenní účast se stravou bez ubytování    
Pátek         180,-Kč/os 
Sobota         250,-Kč/os 
Neděle         180,-Kč/os 
 

Poplatek prosíme  uhradit převodem do 1. února 2018 na účet SAG 5134351706/4000 

(Expobank, a.s.). Platbu označte „konf. SAG 2018 a vaše příjmení“, VS: 12018.  

 

Stornopoplatek pro ubytované 
V případě zrušení účasti 7 a méně dní před konáním konference bude účtován stornopoplatek ve výši 

400,-Kč.  

Finanční podporu zatím přislíbily tyto organizace: Česko-německý fond budoucnosti, Konrad-
Adenauer-Stiftung, Sozialwerk der Ackermann-Gemeinde e.V. (Mnichov)  



 
 

Závazná přihláška 
Konference SAG, Praha 9.– 11. února 2018 

 
Jméno, příjmení:           

Adresa:            

E-mail:        Tel.:      

Věk:    Povolání:           

  

Ubytování 09. 02. O 

Ubytování 10. 02. O 

Dvojlůžkový pokoj s:            

Jednolůžkový pokoj     O  (příplatek 400Kč/os.) 

 

Pátek večeře    (09. 02.)  O ano  O ne 

Sobota oběd    (10. 02.)  O ano  O ne 

Sobota večeře  (10. 02.)   O ano  O ne 

Neděle oběd     (11. 02.)   O ano  O ne    O vegetarián 

 

Pozn. 
Počet jednolůžkových pokojů je omezený. 
 

 

 

místo a datum          podpis 
 

 

Přihlášky zasílejte nejpozději do pátku 5.1.2018 na adresu: 
 

SAG Praha, Vyšehradská 49, CZ-128 00 Praha 2 
e-mail: sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz  

mailto:sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz

