VELKÁ LETNÍ SCHÓLÉ
dům Komunity NOE / Holostřevy / 3. - 8. července 2018 / 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 3/7
Začínáme večeří v 19:00
Večer – otevření – zahájení

středa 4/7
Dopoledne – Petr Lejčko (mj. psychiatr): Psychiatrie – na cestě k člověku
Odpoledne – Martin Starý (mj. ekolog): Ochrana přírody: ochrana druhu vs. ochrana přírodních
procesů
Večer – Filip Martinek (mj. performance): O pravdu ve filosofii a performance

čtvrtek 5/7
Dopoledne – Jana Fojtíčková (mj. muzikoterapeutka): Muzikoterapeutická dílna
Odpoledne – Radka J. Ježková (mj. výtvarnice): Výtvarná dílna
Večer – Oldřich Janota (mj. hudebník): koncert

pátek 6/7
Dopoledne – Mikuláš Minář (mj. iniciátor občanských aktivit): Co jsem se naučil s "Milionem chvilek pro
demokracii" a jak to vidím dál
Odpoledne – Jan Nevoral (mj. biolog): Když se Slunci nedaří aneb etické aspekty asistované
reprodukce
Večer – Elva Frouz (mj. jáhen): Na cestě do TEĎ – reflektovaná zkušenost z kontemplativních
duchovních cvičení

sobota 7/7
Dopoledne – Eliška Bradová (mj. projektová manažerka): Jak servírovat informace
Odpoledne – výlet do krajiny
Večer – Petr Jindra (mj. historik umění): Plzeňská Madona a moc obrazu v lokálních souvislostech

neděle 8/7
Dopoledne – bohoslužba slova; poté závěrečné ohlédnutí a dojaté loučení

Změna programu vyhrazena. Některé části ještě mohou změnit svůj čas.

