VELKÁ LETNÍ SCHÓLÉ
dům Komunity NOE / Holostřevy / 5. - 10. července 2016 / vzdělávání v
původním smyslu, jako snahu o kultivaci duše a dialog /
kontemplace jako cestu k hlubšímu prožívání přítomnosti /
práce vlastních rukou jako podíl na dotváření světa
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protažení těla
kontemplace (rozjímavý zpěv a ticho – v kostele)
snídaně
dopolední blok – přednáška/seminář
nebo dílna nebo manuální práce
kontemplace
oběd
polední klid s možností společné četby
odpolední blok - přednáška/seminář
nebo dílna nebo manuální práce
kontemplace
večeře
večerní blok
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úterý 5/7
Začínáme večeří v 19:00
Večer – otevření – zahájení

středa 6/7
Dopoledne – Karel Ježek: Vědomí
Vědomí je naší nejintimnější niternou zkušeností; přesto, máme-li jej jednoduše a výstižně popsat, kdykoli jindy tak spolehlivá slova selhávají.
Jestliže se navzdory tomu rozhodneme o něm diskutovat, nelze než se spoléhat na identickou zkušenost i na druhé straně- bez ní téma ztrácí
nezbytný pilíř vzájemného porozumění. Právě pro zásadní limit v jeho objektivní uchopitelnosti zůstává jeho biologická podstata patrně
největším enigmatem neurověd.

Odpoledne – Jiří Pavědět: O historii, která prosakuje do současnosti
protože jsme se k ní nepostavili čelem, o násilí, které je v každém z nás a čeká na jiskru a o mrtvých, kteří nemají jména. Autor pracuje jako
spisovatel, knihkupec, ředitel nakladatelství Academia, mj. autor knih Průvodce protektorátní Prahou a Krvavé finále

Večer – Letní kino

čtvrtek 7/7
Dopoledne – výlet do krajiny / společná práce
Odpoledne – Elva Frouz: Intuitivní sdělení o intuici
Večer – s kytarou u ohně

pátek 8/7
Dopoledne – Radka Ježková: Tělo, které nás přidržuje TADY a TEĎ

Mysl, která blouznívá těkavě mezi BYLO a BUDE. Rozbavovat zámotky, do nichž je schoulena duše, opatrně se dotýkat povrchu těla, snímat
průsvitné vrstvy a ve vrstvách (vrstvami) hledat. Hledat společné.Tvůrcí proces jako modlitba.

Odpoledne – Zdeněk Papoušek: O cestě z brněnské pražské kavárny do Senátu
Večer – Pavel Hrabě: Hudební nástroje – od akustických k elektrickým

sobota 9/7
Dopoledne – Alena Scheinostová: Na útěku před Islámským státem: křesťané a ti druzí
Rozvrat Sýrie a Iráku a nástup tzv. Islámského státu dal do pohybu miliony lidí, kteří prchají z území Blízkého východu, kde žili po staletí. Jaké je
politické pozadí sektářských bojů v oblasti a čemu tamní obyvatelé čelí? Jak se utíká bez traktoru z obsazeného města? Jsou Kurdové hodní?
A jak to bylo s přesidlovacím projektem "jenom pro křesťany", který organizovala Generace 21?
Přednášku doplní promítání fotografií z reportážní cesty na jaře 2016.

Odpoledne – Daniel Soukup: Jak uspět v komunální politice

Na Praze 7 byla tradičně nejsilnější stranou ODS. Ale v posledních komunálních volbách (2014) tam jasně zvítězilo uskupení Praha 7 sobě,
s odstupem druhá skončila koalice vedená Stranou zelených. Po volbách se tak zcela změnilo složení zastupitelstva a rady i styl a obsah vládnutí.
Daniel Soukup bude mluvit o příčinách a širších souvislostech tohoto politického pohybu i o tom, nakolik by zkušenosti z Prahy 7 mohly být inspirativní
pro jiné obce.

Večer – Markéta Frouzová: Uvedení do labyrintu s praktickým cvičením

neděle 10/7
Dopoledne – bohoslužba slova
Ohlédnutí za schólé, oběd a dojate loučení

