Milé sestry, ženy, přítelkyně,
srdečně Vás zveme na další konferenci žen, která bude výjimečná tím, že se uvidíme se sestrami
a přítelkyněmi z Čech, Moravy, Slezska i Slovenska. Naše setkání bude provázet krásné
téma „Žena jako perla“, příběh jejího zrodu a proměny do krásy. Tato cesta není jednoduchá a
má mnoho společného se zrodem ženy a její životní cestou.
Na dané téma promluví Dagmar Dorn, předsedkyně oddělení Služby žen při EUD. Dagmar Dorn
je vystudovaná zdravotní sestra se specializací na porodnictví. Řadu let pracovala pro oddělení
„Služby žen“ ve Švýcarsku. Pravidelně se zúčastňovala i dobrovolnických misí po celém světě. Má
bohaté zkušenosti v práci se ženami různých etnik, sociálních postavení, na různých kontinentech
a v různých zemích.
Jitka Mlynarčík Kudláčková, přední česká šperkařka, pracuje s perlami, opracovává je, vkládá do
šperků a zkoumá, jak působí na druhé. Ví, jak lze perlou udělat velkou radost a jak vyjádřit ženě
díky a uznání. Její osobní i pracovní život byl mnohdy tříben velkými vlnami, příbojem
i nepřízní. Bude se s námi sdílet nejen o své cestě, ale také prozradí mnoho zajímavého ze své
práce.
Křesťanská spisovatelka Hana Pinknerová má talent na objevování „perel” všude kolem sebe.
Poutavé příběhy ze života zapisuje do neméně poutavých knih, které hladí na duši.
Kromě společného programu s našimi hosty bude prostor pro společné sdílení, setkávání se,
zajímavé workshopy, procházky Brnem…
Konference proběhne 26.–27. 10. 2019 v hotelu AVANTI v Brně na Střední 61 od 10 hodin.
(www.hotelavanti.cz) Hotel je ve velmi příjemné, klidné části Brna, kousek od modlitebny CASD.
U hotelu je možné parkovat, dojezd z dálnice od Prahy, Bratislavy či Ostravy je poměrně snadný.
Lze přijet vlakem či autobusem a pak tramvají dojet skoro až k hotelu. V hotelu je možné využít
wellness centrum - na objednání a za cenu 990 Kč/2 hod pro max. 10 osob.
Můžete si vybrat z těchto variant:
A) celá konference (sobota oběd + večeře, neděle snídaně + oběd, 1 x ubytování, účast.
poplatek) 1 490 Kč (57 €)
B) pouze sobota od 10 hodin (sobota oběd + večeře, účast. poplatek) 1 000 Kč (38 €)
C) příjezd v pátek (sobota snídaně + oběd + večeře, neděle snídaně + oběd, 2 x ubytování,
účast. poplatek) 1 990 Kč (76 €)
Těšíme se na viděnou.
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