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XIV. ročník konference 

[  Pozvánka  ] 
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O SEXUALITĚ 
a  l i d s k ý c h  v z t a z í c h 
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[ Hlavní téma XIV. ročníku konference  ] 

Kolik centimetrů potřebuje láska? aneb  
jak se míchá tradice a moderna v sexualitě a lidských vztazích 
otevírá již 28. rokem prostor pro mezioborová setkání 

ke vzájemné podpoře a spolupráci, s mezinárodní účastí, 

pohodou, humorem a večerem u dobrého vína a cimbálové muziky.  

 
[ Konference proběhne  ] 
v Uherském Hradišti ve dnech 18. –  20. května 2011 

v prostorách Malé scény Slováckého divadla,	 

v komorním prostředí, které podporuje vzájemnou blízkost účastníků. 

 
[ Srdečně zvou organizátoři  ] 
Extima CZ, s.r.o.	 

Sexuologická společnost České lékařské společnosti 

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu 

Česká systemická společnost 

pod záštitou starosty města Uherské Hradiště  
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[	Už počtrnácté	]	
Už počtrnácté se bude konat v Uherském Hradišti setkání odborníků z oblasti lidské 
sexuality a mezilidských vztahů, pod záštitou starosty města Uherského Hradiště. 

Cíl konference je jednoduchý: spojit odborné rokování se vzájemnou podporou, 
pohodou a humorem. 

[ Můžete se těšit ] 
Ačkoliv finální program konference bude uveřejněn až v průběhu dubna, již teď se 
můžete těšit na na některé „perly“, tak na vycházející „stars“ české a slovenské 
sexuologické scény. Namátkou:  
 
Adéla Kubičková  Martin Jarolímek 
Alex Doležalová  Martin Kozák 
Alexandra Žourková  Michal Chovanec 
Andor Pál  Miroslav Mitlöhner 
Dagmar Marková  Peter Koliba 
Dita Pichlerová  Petr Parma 
Helena Reguli  Petra Sejbalová 
Ivo Procházka  Radim Uzel 
Jan Havlíček  Radovan Haluza 
Jakub Bitner  Slavoj Brichcín 
Jarka Valentová  Stanislav Komárek 
Julie Gaia Poupětová  Václav Urbánek 
Kateřina Klapilová  Vít Třebický 
Lenka Tichotová 
 
a další budou přibývat…
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[ Organizace konference ] 

Ř ízení programu konference 
Program řídí vědecký výbor. Jednotlivé části programu řídí 2- až 3- členné pracovní 
předsednictvo v čele s předsedou, kterého jmenuje vědecký výbor na příslušnou část 
konference z přítomných účastníků konference. 

VĚDECKÝ VÝBOR KONFERENCE  

Petr Parma, předseda vědeckého výboru, ředitel Poradenské skupiny Extima, Praha, ředitel 
České systemické společnosti, Praha, soukromá psychoterapeutická praxe, Praha 

František Peřina, čestný člen vědeckého výboru, psycholog a podnikatel, Zlín 

Radim Uzel, ředitel Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Praha 

Petr Weiss, vědecký sekretář Sexuologické společnosti České lékařské společnosti  
J. E. Purkyně, Praha, psycholog Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy, Praha 

Jaroslav Zvěřina, předseda Sexuologické společnosti České lékařské společnosti  
J. E. Purkyně, Praha, přednosta Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy, Praha 

KONTAKT NA VĚDECKÝ VÝBOR 

Martin Chochola, tajemník vědeckého výboru konference. Extima CZ, s.r.o., Golčova 1/2, 
148 00  Praha 4, e-mail: info@systemic.cz  GSM: +420 604 179 980 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE 

Olga Bušková, Sexuologická společnost, Praha 

Zuzana Prouzová, Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Praha 

Hana Štěpánová, Extima CZ, s.r.o., Praha 

KONTAKT NA ORGANIZAČNÍ VÝBOR 

Hana Štěpánová, tajemnice organizačního výboru konference. Extima CZ, s.r.o., Golčova 
1/2, 148 00 Praha 4, e-mail: info@systemic.cz, GSM: + 420  604 921  019  

 
 
Všechny informace, přihlašovací formulář a aktuální program konference najdete  
na webových stránkách konference www.sex.systemic.cz.  



[ Kolik centimetrů potřebuje láska? ]    

5 / 7    [ 18. - 20. května 2011 ] – [ Uherské Hradiště ] –  [ sex.systemic.cz ] 

[ Informace k průběhu konference ]     

Konferenční poplatek 
Účastníci konference hradí konferenční poplatek ve výši 1000 Kč (do konce března 2011), 
respektive 1.200,- Kč (od 1. dubna či na místě). Cena zahrnuje účast na jednání konference, 
účast na společenském večeru, konferenční materiály včetně tištěného bulletinu 
s programem a informacemi a láhev dobrého moravského vína podle výběru. 

Účastnický poplatek uhraďte prosím v hotovosti při prezenci. Do 29. dubna 2011 jej lze 
uhradit také bezhotovostním převodem na účet 211874808/0300. Poplatek prosím zásadně 
neplaťte poštovní složenkou! Platbu označte variabilním symbolem 052011. Do "zprávy pro 
příjemce" napište "Konference 2011 - jméno účastníka". Při prezenci je třeba doložit platbu 
konferenčního poplatku potvrzeným bankovním příkazem. 

Účet je veden u ČSOB Praha. Majitelem účtu je Extima CZ, s.r.o. 

Prezence a program 
Přihlašování účastníků konference bude probíhat první den konference od 15 hodin do konce 
programu a druhý den od 8,00 do 16 hodin. Do této doby se vybírá konferenční poplatek 
1.200,- Kč. Od 16 do 21 hodin se vybírá konferenční poplatek 900,- Kč. Každý účastník, 
který zaplatí konferenční poplatek, bude vybaven láhví dobrého moravského vína. Zpočátku 
bude i výběr (kdo dřív přijde…). 

Informační služba bude k dispozici na recepci po celou dobu trvání konference. Klub s barem 
a občerstvením bude k dispozici jak po celou dobu trvání konference, tak dle zájmu vytrvalců 
i po skončení programu. Obdržíte zde také jednodušší snídaně a svačiny. 

Hlavní program (sdělení) konference budou probíhat v sále Malé scény Slováckého divadla, 
o kapacitě 120 míst, a v Klubu Malé scény Slováckého divadla o kapacitě do 25 míst 
s barem a s možností obsluhy a občerstvení. 

Sborník př íspěvků  
Sborník příspěvků z konference vyjde elektronicky na webových stránkách konference. 
Zařazeny budou všechny příspěvky, které jsou přihlášeny a které autoři dodají pracovnicím 
recepce do ukončení konference nebo mailem na info@systemic.cz do konce května 2011. 
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Místo konání 
Malá scéna Slováckého divadla se nachází na Mariánském náměstí v historickém centru 
města Uherské Hradiště, asi 400 metrů od autobusového a 500 metrů od vlakového nádraží. 
Z náměstí vejdete v horní (severní) části do průchodu, v průchodu pak vchodem  
do 1. poschodí. GPS: 49°4'15.172"N, 17°27'34.897"E.  

 

 
Ubytování účastníků   
Ubytování si zajišťují účastníci sami. Na internetových stránkách konference 
www.sex.systemic.cz najdete naše doporučení, včetně cenových relací. 

Parkování osobních vozidel 
Parkovat doporučujeme účastníkům raději u svých ubytovacích zařízení. Parkování  
na parkovišti na náměstí u Malé scény Slováckého divadla je obtížné. Omezený počet míst 
bývá na parkovišti zezadu Malé scény (vjezd z hlavní průtahové komunikace městem naproti 
hlavní budovy Slováckého divadla). 
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Konferenci organizují pod záštitou starosty města Uherské Hradiště 

Extima CZ, s.r.o. 
Sexuologická společnost České lékařské společnosti 
Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu 
Česká systemická společnost 

 


