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Poradenská skupina Extima CZ

Sexuologická společnost ČLS JEP 

Česká systemická společnost 

Vás zvou na 

 

 

která se bude již posedmnácté konat v Uherském hradišti coby setkání 
odborníků z oblasti lidské sexuality a mezilidských vztahů 

XVII. ročník konference 

 
normalita ve vztazích a v sexu 
aneb je snad dneska něco ještě nenormální? 



[ Normalita ve vztazích a v sexu ]    
 

 2 / 6    [ 7. - 9. června 2017 ] – [ Uherské Hradiště ] –  [ sex.systemic.cz ]                           
 

[ Hlavní téma XVII. ročníku konference ] 

Normalita ve vztazích a v sexu aneb 
je snad dneska něco ještě nenormální? 
  

Otevíráme již 34. 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 7. – 9. června 2017 

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 

pod záštitou starosty města Uherské Hradiště  
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[ Organizace konference ] 

Ř ízení programu konference 
Program řídí vědecký výbor.  

 
VĚDECKÝ VÝBOR KONFERENCE  

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

Radim Uzel, čestný předseda 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 

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

 

KONTAKT NA VĚDECKÝ VÝBOR 

Martin Chochola, tajemník vědeckého výboru konference. Extima CZ, s.r.o.,  
Budějovická 1155, 252 42 Jesenice, e-mail: info@systemic.cz  GSM: +420 604 179 980 

 
KONTAKT NA ORGANIZAČNÍ VÝBOR 

Hana Štěpánová, tajemnice organizačního výboru konference. Extima CZ, s.r.o., 
Budějovická 1155, 252 42 Jesenice, e-mail: info@systemic.cz, GSM: + 420  604 921 019  

 
 
Všechny informace a aktuální program konference najdete na webových stránkách konference 
www.sex.systemic.cz.  
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[ Přihlášky ]     

Př ihláškový formulář  
Registrujte se prostřednictvím on-line formuláře na webových stránkách konference 
www.sex.systemic.cz. Zde můžete přihlašovat jak svou pasivní, tak aktivní účast. 
Upozorňujeme, že kapacita konference je omezená.  

Aktivní účast 
Do konce března 2017 nebo do naplnění programu konference přijímáme přihlášky k aktivní 
účasti – uvítáme odborníky z  oblasti sexuologie, medicíny (gynekologie, urologie, andrologie, 
praktické lékařství), zdravotní sestry, psychology, psychiatry, psychoterapeuty, manželské  
a rodinné poradce, porodní asistentky, pedagogy a dále studenty výše uvedených oborů, 
jejichž příspěvky mají vztah k tématu konference.  

Lze přihlašovat příspěvky formou přednášek (typicky 10- 30 min.) nebo workshopů (90 min.). 
Podrobnosti ohledně Vašeho příspěvku (název, anotace…) uveďte do přihláškového on-line 
formuláře na www.sex.systemic.cz. 

Aktivní účastníci neplatí konferenční poplatek.  

Konferenční poplatek 
Účastníci konference hradí konferenční poplatek ve výši 1000 Kč (do konce března 2017), 
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. 

Do 15. května 2017 lze uhradit konferenční poplatek bezhotovostním převodem na účet 
211874808/0300. Platbu označte variabilním symbolem 062017. Do "zprávy pro příjemce" 
napište Vaše jméno.  

Vaši platbu Vám po přijetí potvrdíme na emailovou adresu uvedenou ve Vaši přihlášce. 
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[ Průběh konference ]     

Prezence a program 
Přihlašování účastníků konference bude probíhat první den konference od 14:30 do 21:00 
hodin a druhý den od 8,00 do 16 hodin. Na místě lze zaplatit konferenční poplatek ve výši 
1.200,- Kč. 

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 konference bude 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. 

Kreditní  body 
XVII. ročník konference bude kreditován Českou lékařskou společností J. E. Purkyně, Českou 
asociací sester a Asociací klinických psychologů.  

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.  
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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 15. června 2017. 

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). 

 
[ Časový harmonogram ]     

STŘEDA 7. ČERVNA 2017 
14:30  Prezence 
15:30    Zahájení programu 
21:45 Ukončení prvního dne 

ČTVRTEK 8. ČERVNA 2017 
08:30 Prezence 
09:00 Zahájení programu 
22:30 Ukončení druhého dne 

PÁTEK 9. ČERVNA 2017 
09:30 Zahájení programu 
13:00 Závěr konference 


