PODZIMNÍ SCHÓLÉ
dům Komunity NOE / Holostřevy / 2. - 4. listopadu 2018 /
/setkání pro hlubší poznání

pátek 2/11
od 18:30 Sozialsuppe k dispozici
19:30 Otevření – zahájení
20:00 Rudolf Tomšů (překladatel, publicista a
dlouholetý pozorovatel dění v Německu):
75 let od sebe a k sobě: Česko-bavorské vztahy
pohledem stejně starého Čecha
Nejprve zazní esej v deseti obrazech, původně
připravená pro německé, pak i pro české publikum v
rámci pořadu „Sudety v nás“ Literární čajovny v
Tachově. Následována bude společnou diskuzí.

sobota 3/11
10:00 Jiří Stočes (historik a učitel): První
Československá republika v české a
sudetoněmecké kolektivní paměti
Jak vnímají Češi tzv. první republiku? A jak
odsunutí sudetští Němci? V čem a hlavně proč
je jejich pohled rozdílný? Kdo má pravdu? Nebo
lze tyto dvě odlišné interpretace nějak "smířit"?
Či alespoň navzájem pochopit? Přednáška,
která chce být především úvodem k diskusi. Na
utváření kolektivní paměti totiž participujeme
všichni...
12.30 oběd
13:30 Magdalena Jacková (literární
a divadelní historička): Jezuité, škola
a divadlo
V pobělohorském období se jezuité stali
nejvýznamnějšími provozovateli středních škol v
českých zemích. Divadlo tvořilo nedílnou

součást jejich školského systému. Co se vlastně
na jezuitských školách učilo? Jaké byly latinské
hry, které jezuité psali pro své žáky a na nichž si
celá vzdělaná vrstva společnosti utvářela svou
první představu o divadle?
15:00 volno/procházka/pro zájemce práce
16:30 Jonáš Syrovátka (politolog, bezpečnostní
analytik): Dezinformace: definice problému a
možná protiopatření
Pojem dezinformace se ve veřejném prostoru v
posledních letech objevuje relativně často. V
některých případech však bývá používán bez
řádného analytického zdůvodnění anebo
dokonce účelově, což devalvuje veřejnou debatu
o tomto fenoménu. Cílem přednášky bude tento
pojem jasně vymezit, popsat jej v kontextu
českého prostředí a navrhnout možné způsoby
jeho řešení.
18:30 večeře
20:00 Lenka Svobodová (redaktorka,
dramaturgyně, dokumentaristka…) –
Radiokavárna či radiovinárna s Lenkou
Svobodovou
Proměny Českého rozhlasu v průběhu
posledních dvaceti let. O síťování v éteru, o
stavu dalších evropských veřejnoprávních médií
a o tom, jak sami novináři hledají cestu ze
současné mediální krize.
Pak: kuloáry, kytary, popíjení, sdílení

neděle 4/11
10:00 bohoslužba slova
11:00 reflexe, dopovídání
12:30 oběd
…změna programu vyhrazena.
Měl by někdo chuť přijet v pátek o pár hodin dříve a zatopit v sále? Prosím, napište s přihláškou.
Pokud nelze jinak, je možné přijet pouze na sobotní dění. Prosíme ale, přihlašte se a buďte s námi po celý
programový den (od 9:45, 250 Kč).
Po nedělním obědě uvítáme pomoc s úklidem po akci. Vážní zájemci se mohou zdržet do večera a pomoci s
děláním dřeva na zimu, úklidem Stodoly a hrabáním listí. Dům bude rád!
s sebou: spacák / doprava dálnice na Rozvadov, exit Benešovice / vlak, bus možný s odvahou a trpělivostí
příspěvek na celý program 500,- Kč / děti 150 Kč (bydlení, jídla krom snídaně, organizace)
Hlaste se do 31/10 na holostrevy.fara@gmail.com.
Těšíme se! Komunita Noe. (www.komunitanoe.cz)
PROGRAM PROBÍHÁ V RÁMCI JEDNOHO DVORA DVOU FAR

