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Přihláška na konferenci
10. a 11. března 2010

,,Duchovní život ve svobodné společnosti. Dvacet let náboženské svobody u nás".

cméno a přijmeni)
. Konference se zúčastÍím:(prosím označte)
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0 hřema 2010
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o účast!]0'Lřc4g.!!!]u v těchto

16:15
(1) islámská
(2) kato]ická a pravoslavná
(]) protestantská
(4) židovská
(5) hinduistická
(6) buddhistická
(7) esoterická aNew Age

prácovních skupinách: (prosim označte)
od 16:30 do 17:45

od 15100 do

(l) islámská
(2) katolická a pravoslavná
(3) protestantská
(4) židovská
(5) hinduistická
(6) buddhist;cká
(7) esotelická a New Age
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. Společenského večera 10' bíezna2010 se zúčastním nezúčastním(prosím označte)

. Přih|ášku zašl€te do 26. února 2010

na

edresu:

nebo na €-mail:

Husitská teologická fakulta

UK

sekretariát děkana
Pacovská 350/4
I'10 21 Praha 4

Barbora'Galova@htf'cuni'cz
Děkujene za potvrzení a těšime se na Vaši účast'

