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Vás zvou na 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

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

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

                     

 
 
 
hlavní  TÉMA:  

Co je v sexu sexy?  
Vstupujeme do dalších třiceti let konferencí. Jaká témata zanikla, jaká nově vznikla a jaká přežívají? 
 

STÁLÉ  TÉMA:  

Humor v sexualitě a lidských vztazích –  vážně, rozvážně i rozvášněně 
 
 

Konference bude probíhat ve dnech 22. až 24. května 2013, ve všech prostorách Malé scény Slováckého divadla  
v Uherském Hradišti, v příjemném komorním prostředí, které podporuje vzájemnou blízkost účastníků. 

Přihlášky k aktivní účasti zasílejte do konce února 2013. Pasivní účastníci se mohou přihlásit do začátku 
konference. 

Přihlašovací formulář je na webových stránkách konference www.sex.systemic.cz. Přihlášku můžete poslat také  
e-mailem na adresu info@systemic.cz. Všichni přihlášení obdrží v dubnu 2013 e-mailovou poštou Program 
konference s podrobnými informacemi. 
 

Program konference začne ve středu v odpoledních hodinách, slavnostní zahájení proběhne ve středu večer. 
Čtvrteční galavečer je vyhrazen zábavě, cimbálové muzice a „ovíněným inštrumentům“ (i účastníkům…). 
Konference skončí v pátek kolem 13. hodiny. 

Účastníci obdrží při prezenci písemný program konference a překvapení z jihomoravských svahů. Konferenční 
poplatek je při platbě do konce března 1000,- Kč a při platbě od 1. dubna či na místě 1200,- Kč. Studenti VŠ  
v prezenčním studiu mohou získat slevu 500,- Kč. 

Ubytování si zajišťují účastníci sami. Na webu a v programu konference budou uvedeny všechny potřebné 
informace o ubytovacích kapacitách od nenáročných po nejnáročnější, kterých je v Uherském Hradišti dostatek. 

Konference není sponzorována komerčními organizacemi. Všechny aktuální informace jsou  
na webových stránkách konference www.sex.systemic.cz. Další informace může poskytnout Hana Štěpánová, 
Extima, Golčova 1/2, 148 00 Praha 4, tel. 220990301, GSM 604921019, fax 220990304, e-mail info@systemic.cz 


