
Vyšší odborná škola misijní a  teologická spolu 
s Apoštolskou církví, Křesťanskou misijní společ-
ností a křesťanským hnutím VIZE pro Česko Vás 
zvou ke studiu

Cílem Akademie je povzbuzovat a  připravovat 
křesťany pro službu ve státních institucích, na sa-
mosprávách, v  profesních organizacích, v  médi-
ích i v politice. Absolventi by ve společnosti měli 
být vnímáni jako poctivé a odpovědné osobnosti 
typu Daniele, Josefa nebo Ester, které s respektem 
a s moudrostí pracují ve prospěch občanů, svých 
obcí a své země.

V ZÁVĚREČNÉM MODULU AKADEMIE ZAMĚŘENÉM  
NA POLITIKU A DIPLOMACII VYSTOUPÍ:

Školné za studijní blok činí 200 Kč (i při účasti jen na některých seminářích)

Přihlášky prosíme vyplňte do 16. 6. 2021 na www.acregistrace.cz

Platbu školného je potřeba provést do 17. 6. 2021. Po zaplacení školné-
ho Vám bude zaslán odkaz na příslušný zoom a studijní podklady. 
Těšíme se na Vaši účast.

PÁTEK 18. 6. 2021
  Proměna politické situace v Guatemale
17:00 – 18:20 Speciální host  
  Role křesťanů v politice a diplomacii
18:30 – 20:00 Hany Soryal

SOBOTA 19. 6. 2021
  Proměna politické situace na Slovensku
9:00 – 10:30 Ad de Bruine
  Proměna politické situace v Austrálii
10:45 – 12:15 Renata Vaňková

  Co je tajemstvím diplomacie?
13:30 – 14:30 Robert Řehák
  Pomoc křesťanů vládě v Británii
14:45 – 15:30  David Elverson
  Křesťan v roli starosty
15:45 – 16:30  Jiří Růžička 
  Lobbing není sprosté slovo
16:45 – 17:30  Mojmír Kallus 

Ad de Bruine: Proměna politické situace na Slovensku
Různé světonázory sledují odlišné cíle v oblasti politiky a mezinárodních 
vztahů. Pochopení toho, jaké jsou tyto cíle v  křesťanství, humanismu 
a marxismu, nám pomůže pochopit, jak fungovat podle principů Božího 
království v těchto sférách společnosti.

Renata Vaňková: Proměna politické situace v Austrálii
Renata je Česka žijící již několik let v Austrálii. Je součástí modlitební-
ho hnutí, které se pravidelně modlí za politickou situaci. Bůh křesťanům 
ukázal, kdo má být příštím premiérem, ale nebylo to jednoduché. Co 
bylo potřeba ke změně situace kromě modliteb? 

Robert Řehák: Co je tajemstvím diplomacie?  
Jaký je vztah mezi diplomacií a  vírou? Jak budou vypadat světová ná-
boženství v roce 2050? Robert Řehák jako zvláštní zmocněnec pro ho-
locaust, mezináboženský dialog a  svobodu vyznání poodhalí několik 
neobvyklých pohledů na vztah náboženství a diplomacie včetně humor-
ných příběhů, jaké je to být diplomatem v Izraeli. 

David Elverson: Pomoc křesťanů vládě ve Velké Británii
David Elverson je konzultant z Velké Británie, který spolupracuje s brit-
skou vládou i komunálními politiky po celé zemi. Davidovi hoří srdce pro 
službu vládě a vedoucím. Skrze službu a prokázání úcty těm, kteří jsou 
ve  vedoucí pozici, jim pak můžeme zprostředkovat učednictví způso-
bem, který přináší biblické principy do vládního rozhodování. 

Jiří Růžička: Křesťan v roli starosty
Co obnáší práce starosty města? Na jedné straně je výsadou a skýtá pří-
ležitost ovlivnit řadu věcí ve městě. Na druhé straně je spojena s odpo-
vědností a permanentním tlakem ze strany veřejnosti, médií a kolegů jak 
z radniční opozice, tak někdy i z vlastních řad. Jak hledat cesty k naplnění 
klíčových projektů a jak zajistit fungování města a úřadu? 

Mojmír Kallus: Lobbing není sprosté slovo
Lobbing není korupce, jak ale úspěšný lobbing ve skutečnosti vypadá? 
Tipy a praktické zkušenosti s kontakty s politiky a novináři. Čeho se při 
lobování vyvarovat?


