
SPOLEČNĚ K BEZPEČÍ, z.s. 
 

 
 

dovoluje si pozvat Vás na seminář 

NAŠE SBOROVNA 2023 
 (akreditace č. MSMT – 21012/2020-3-561) 

 

Termín: 3. února 2023, od 9 do 14:00 hodin (prezence od 8:15) 

Místo: konferenční sál Úřadu městské části Praha 8, ul. U Meteoru 6 (tzv. Bílý 
dům). Spojení: tram. zastávka Libeňský zámek (tram 1, 3, 24), příp. metro B (stanice 
Palmovka) 

Forma: prezenčně 

Lektorka: Mgr. Michaela Veselá 

Anotace: 

Dva roky „prázdnin" zamávaly nejen vztahy ve třídách, ale i ve sborovnách. Schopnost 
snášet kdekoho, vyjít s ním a extra to neřešit rychle mizí. Vyčerpání mnohde graduje na 
úrovni sociálních vztahů ve smyslu “zbavte mě toho pitomce, sundejte ze mě tu megeru, 
vedle Mařeny už to fakt nejde”, stejně jako vyčerpání na úrovni pracovní (“hlavně žádné další 
vize, reformy a revize, koho ještě dalšího mám chápat a tolerovat?“). Učit ale stále chcete, 
učení vás baví a nakonec stejně zjistíte, že nejlépe si můžete pomoci jen vy sami. A protože 
„na tragickej  život jsem já pes“, tak se přijďte pobavit o tom, jak si pomoci můžete, jak se na 
to dá jít s humorem a přitom laskavě a efektivně. 

Podmínky přihlášení a účasti: 

1. Přihlaste se prostřednictvím formuláře na www.spolecnekbezpeci.cz/prihlaska , dbejte 

prosím na správnost vyplněných údajů (zejména e-mailové adresy).  

2. E-mailem, který nám uvedete, Vám přijde pro forma účetní doklad, na jehož základě 
provedete úhradu účastnického poplatku. Teprve po úhradě pro forma dokladu jste závazně 
přihlášeni. Následně Vám systém automaticky vyhotoví řádný doklad o úhradě. 1 přihláška = 
1 faktura. Faktury zálohové i vyúčtovací přeposílejte prosím svým účetním, nebo (ještě 
lépe) uveďte při přihlašování e-mail pro zaslání faktury přímo na ně. Faktury generuje 
a posílá robot, ručně je znovu neodesíláme!  

Účastnický poplatek 1.500 Kč / osobu 

Storno podmínky: poplatek nevracíme, lze vyslat náhradníka. 

V ceně není zahrnuto občerstvení během akce.  

Uzávěrka přihlášek je 1. 2. 2023 nebo po naplnění kapacity. Počet míst je omezen! 

Dotazy rádi zodpovíme na info@spolecnekbezpeci.cz . 

 

Těšíme se na Vaši účast! 

 

http://www.spolecnekbezpeci.cz/prihlaska
mailto:info@spolecnekbezpeci.cz

