VELKÁ LETNÍ SCHÓLÉ
dům Komunity NOE / Holostřevy / 4. - 9. července 2017 / 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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úterý 4/7
Začínáme večeří v 19:00
Večer – otevření – zahájení

středa 5/7
Dopoledne – pracovní
Odpoledne – Tomáš Petrásek (mj. neurobiolog a popularizátor věd a astrobiologie): Vesmír, život, a
tak vůbec
Aneb malý a neúplný úvod do astrobiologie

Večer – Selský rozum

Novináři Zuzana Vlasatá a Jakub Patočka začali před více než dvěma lety pracovat na knize, která nakonec vyšla v roce 2017 pod názvem Žlutý
baron. Položili si otázku, jak to vypadá, když Andrej Babiš řídí firmu - když chce stejným způsobem řídit stát. Následnou besedu moderuje Monika
Šatavová.

čtvrtek 6/7
Dopoledne - Radka Ježková (mj. výtvarnice): Uvnitř a vně – Krajina jako koberec
Výtvarná dílna pracující s motivem koberce jako symbolickým obrazem světa

Odpoledne – Petr Telenský (mj. neurobiolog): Evoluce chytrého mozku
"Co dělá chytrý mozek chytrým? Proč se chytrý mozek vyvinul? Jaká evoluční omezení evoluci chytrého mozku provázejí? A proč se vyvinul právě u
člověka?"

Večer – Ondřej Smeykal: koncert didgeridoo

pátek 7/7
Dopoledne – Šárka Fialová (mj. iniciátorka občanských aktivit Proč? Proto!): Proč a jak se v květnu
naplnila náměstí? A co s tím bude dál?
Odpoledne – Oldřich Ševčík (mj. filozof, teoretik architektury, pedagog): V jakém světě žijeme?
Večer – Elva Frouz (mj. učitel a duchovní): O lidskou identitu
Variace na Sókrata, Václava Havla a jim podobné

sobota 8/7
Dopoledne – Divadlo Rámus: divadelní hra V prdeli
Odpoledne – Thanh Mai Nguyen (mj. aktivistka sdružení Van Lang): Vietnamská komunita v ČR
Analogie mezi aktuální situací ve Vietnamu a u nás

Večer – Tomáš Bernhardt (mj. historik): Zaniklý svět stolních společenství
19. století bývá občas nazýváno stoletím páry i lecčeho dalšího, stejně dobře by však mohlo být označeno za století spolků a spolčování. Ve stínu
velkých a renomovaných spolků, jako byl Sokol či různé Besedy ale stojí neformální a pestrý svět stolních společnosti. Nabýval různých podob a nedá
se proto vtěsnat do jednoduchých škatulek, často však byl podhoubím, z kterého vznikaly velmi seriózní projekty politickými stranami počínaje a třeba
muzeem konče. Na přelomu 19. a 20. století pak v některých případech nabýval forem, které bychom mohli přirovnat k sociálním sítím. Pojednáno bude
opět na příkladu Plzně. Přednášku doporučeno absolvovat s pivem v ruce.

neděle 9/7
Dopoledne – bohoslužba slova; poté závěrečné ohlédnutí a dojaté loučení
Změna programu vyhrazena. Některé části ještě mohou změnit svůj čas.

