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Milí p°átelé,
ve dnech 10. 12. °íjna 2008 se v rámci na²eho praºského proseminá°e kn¥ºského vzd¥lávání
bude konat kurs s André Pressem z Podnikatelského institutu University Karlsruhe na téma:

Nepodmín¥ný základní p°íjem
Jeden z nejúsp¥²n¥j²ích n¥meckých podnikatel·, Götz W. Werner, zakladatel obchodního
°et¥zce DM, ²okoval p°ed n¥kolika lety ve°ejnost svým vystoupením za my²lenku nepodmín¥ného základního p°íjmu. Nezakládal ji ov²em na socialistické utopii, nýbrº na dlouholeté podnikatelské zku²enosti a p°esv¥d£ení o duchovní podstat¥ a svobod¥ £lov¥ka.
K Wernerovým spolupracovník·m na rozvoji této ideje a p°íprav¥ jejího uskute£n¥ní
pat°í i podnikatel a v¥decký ekonom André Presse, lektor na²eho kursu.
Východiskem kursu bude pohled na podstatu a smysl lidské práce. Na tomto základ¥ se
budeme zabývat souvislostí mezi prací a p°íjmem, vztahem mezi výrobcem a spot°ebitelem, otázkami da¬ového systému i motivací £lov¥ka k práci.

Kurs nevyºaduje ºádné p°edb¥ºné vzd¥lání v tématu a je otev°en v²em zájemc·m. Bude se
konat v n¥m£in¥ s p°ekladem do £e²tiny.
Kurs za£ne v pátek 10. °íjna v 1800 a skon£í v ned¥li 12. °íjna p°ibliºn¥ v 1000. Úvodní
p°edná²ka se bude výjime£n¥ konat v Museu Kampa, U Sovových mlýn· 2, ostatní hodiny
kursu prob¥hnou v na²em sborovém dom¥ Na pejcharu 3. Ú£astnický p°ísp¥vek (pokrývá
pouze výlohy proseminá°e, nikoli p°ípadné individuální ubytování a stravování) £iní 500 K£,
tentokrát mimo°ádn¥ vyjma první p°edná²ku, na niº bude Museum Kampa vybírat od
ú£astník· 80 K£ (resp. 40 K£ od student· a senior·).
Ubytování pro mimopraºské je moºné v omezeném mnoºství po p°edchozí domluv¥.
P°ihlásit se na kurs, resp. obdrºet dal²í informace m·ºete u Milana Horáka (po²tovní adresa
a fax uvedeny v záhlaví, tel.: 233 320 230, email: milan.m.horak@volny.cz) nebo u Eli²ky
Svobodové (tel.: 721 462 420, email: svoelel@seznam.cz).
P°ihlá²ení ú£astníci obdrºí je²t¥ podrobný rozvrh víkendu.
Se srde£ným pozdravem Vás zvou
Tomá² Bon¥k, Frank Peschel a Milan Horák



P°ihlá²ka na kurs Nepodmín¥ný základní p°íjem s A. Pressem, 10. 12. 10. 2008
Jméno a p°íjmení:
Po²tovní adresa:
Rychlé spojení (telefon, fax, email atd.):
Budu se ú£astnit spole£ného stravování ú£astník· v dom¥ a pomohu p°i jeho p°íprav¥.
..........

(datum)

..........

..........

(podpis)

..........

