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                POZVÁNKA 

 

Naše společnost se nachází na bodu velkého dějinného přelomu, který bude dál určovat vývoj nejenom naší 

země, ale i okolního světa. S tím souvisí vždy mnoho naléhavých otázek, které v odpovědích nesou důležitá 

uvědomění a následně naše rozhodnutí, jež se budou projevovat v našich dalších postojích k životu a celé 

společnosti. 

 

Milí přátelé České Konference, 

dovolujeme si vás pozvat na VII. ročník České Konference, který se bude konat 

ve dnech 21. a 22. listopadu opět v Kutné Hoře. 
 

Hlavní téma tohoto ročníku je shrnuto do vážné otázky: 

ODBÍJÍ DVANÁCTÁ DNEŠNÍ SPOLEČNOSTI? 

a následně dalších tří podotázek: 

1. Co přichází? 

2. Kudy vede cesta? 

3. Probudíme se včas? 
 

Jsme přesvědčeni, že se dnešní společnost stále více přibližuje onomu zatím jen tušenému bodu, kdy vše to, 

co je námi doposud jen odsouváno a odmítáno v domnění "nějakého vyřešení", bude si žádat neodkladně 

zaujmutí postoje u každého z nás. Zaujmutí postoje k základním otázkám lidského života. 

 

Jsme na tento čas připraveni? Jsme připraveni na přijmutí myšlenky, že mnohé dnes zdánlivě vnější události 

v politice, ekonomice, ekologii, v sociálních otázkách úzce souvisí s našimi vnitřními postoji v rodině, 

v zaměstnání, s naplňováním kulturnosti nás samých, v našich přáních a ideálech? 

 

Proměna vnějšího dění souvisí s námi samotnými! 

 

Zdá se, že tedy zřejmě právě proto se také doposud nedaří nalézt účinná východiska a řešení pro tak mnohé 

strastiplné události, které se hromadí stále intenzivněji za sebou do jednolitého sledu alarmujících každo-

denních zpráv! 

Velká část nás samotných touží, aby se změnil svět, ale sami chceme zůstávat nehybně a spokojeně na svém 

místě. 

 

Požadavek na proměnu světa k lepšímu se ale netýká jen politiků, filosofů, byznysmenů, spisovatelů nebo 

herců, nýbrž je úzce související právě s námi samými. 

 

Přijmeme tuto myšlenku alespoň do té míry, abychom se jí s potřebnou vážností zabývali v rámci celé spo-

lečnosti? 

 

O tom všem již hovořil ve svých promluvách i šlechetný muž, jenž před šesti sty lety za své poznání osobní 

zodpovědnosti neváhal složit cenu nejvyšší. Mistr Jan Hus – osobnost, jejíž rozměr by dnes více než kdy 

jindy naše Česká země ve stavu, v jakém se nachází, nadmíru potřebovala. 

 

Připomenutí hlubokých Husových myšlenek, vedle dalších samostatných, aktuálních témat, bude tedy pro 

letošní ročník České Konference nikoliv ohlédnutím se do minulosti, ale naopak odvážné hledění směrem 

k nastávající přítomnosti. 

 

Těšíme se na možnost prožívat to vše společně s Vámi! 

 

Pořadatelé České Konference 


