Ledovec, o. s. s podporou Církevního gymnázia Plzeň
srdečně zve na filosoficko-debatní akci s názvem

Kalokagathická neděle
která se koná v sobotu 11. dubna od 9:30 do cca 17:00 hodin
v aule Církevního gymnázia v Plzni (Mikulášské nám. 15).

Tématem setkání je naděje, zejména to, zdali a jak s ní lze pracovat v doprovázení druhých
(či úžeji – s přihlédnutím k činnosti Ledovce – v psychosociální podpoře lidí s vlastní zkušeností
s duševním onemocněním). Základní otázky svolávaného sympozia jsou: Co je naděje?, Kde se
bere?, Jak se předává?
V programu bude lze vyslechnout tyto příspěvky:







Naděje - od dětských vojáků v Ugandě, přes bité Vietnamky, k českým
zdravotním klaunům – Jiří Pasz, sociální a humanitární pracovník, cestovatel
Proč se ztrácí naděje: sociologické interpretace – Jan Váně, vedoucí katedry
sociologie FF ZČU, bývalý učitel CG
Filosofie stojící naději v cestě – Ondřej Beran, badatel ve Filosofickém ústavu AVČR,
absolvent CG
Možnosti a meze racionální reflexe naděje – Štěpán Holub, docent na katedře algebry
MFF UK a filosof
Krátké kázání magistra náboženských nauk z banky o naději – Edo Gajdoš,
matematik v bance a filosof
20 minut o naději bláhovců – Jiří Bláhovec, psychiatr a psychoterapeut

Velká pozornost a dostatečný prostor budou věnovány diskusi, k níž jsou zváni všichni účastníci.
Vstup zdarma. Přestávka na oběd bude. Vzhledem ke kapacitě auly je vhodné plánovanou účast
ohlásit předem na email ledovec@ledovec.cz.
Kalokagathické neděle probíhaly na Církevním gymnáziu již na přelomu tisíciletí, organizátoři
jsou proto vázáni jistou úctou k tradici těchto akcí: neděle se koná v sobotu, lze očekávat
fotografování účastníků s plyšovými zvířátky (je vhodné vzít si nějaké s sebou) a nelze také
vyloučit, že v průběhu akce bude vyhlášen cvičný požární poplach.

Všechny dotazy rád zodpoví a srdečně zve svolavatel a moderátor akce
Martin Fojtíček
ředitel Ledovce a bývalý učitel Církevního gymnázia
ledovec@ledovec.cz
www.ledovec.cz

Co se zatím ví k programu podrobněji:
1. Naděje - od dětských vojáků v Ugandě, přes bité Vietnamky, k českým zdravotním
klaunům
Co drží lidi nad vodou a pomáhá jim překonávat nepřízeň osudu? Je rozdíl mezi nadějí východu a západu? Jak
přežívají lidé ztrátu naděje?
Mgr. Jiří Pasz se věnuje rozvojové a humanitární problematice. Po deseti letech se soustředí
na pozitivní změny v lidských životech a nesmírnou schopnost čelit osudu.
2. Proč se ztrácí naděje: sociologické interpretace
Cílem příspěvku je nastínit sociologická vysvětlení toho, proč je naděje méně, proč se ztrácí a proč se stále hůře
předává, a proč je potom stále více potřeba psychosociální podpory lidí s vlastní zkušeností s duševním onemocněním.
doc. PhDr. Jan Váně PhD je bývalý učitel Církevního gymnázia, toho času docent sociologie
a vedoucí katedry sociologie FF ZČU.
3. Filosofie stojící naději v cestě
…
Ondřej Beran PhD je absolvent CG, toho času badatel ve Filosofickém ústavu AVČR; až
vyroste - což bude už brzy - skončí jako prekarizovaný intelektuál.
4. Možnosti a meze racionální reflexe naděje
V příspěvku představím myšlenky Paula Ricoeura z jeho článku "Hope and Structure of Philosophical Systems".
Úvahy se týkají možností filosofické reflexe naděje ve světle toho, že naděje je tradičně téma náboženské
a teologické. Téma naděje otevírá otázky týkající se samotné povahy racionality a jejich mezí. Ricoeur ve svém
článku konfrontuje Hegelův nárok na absolutní vědění s Kantovým požadavkem stanovit racionalitě limity.
doc. Štěpán Holub PhD je docentem na katedře algebry MFF UK. Studoval také filosofii
na Lateránské univerzitě a na FF UK. Filosofii vyučoval a vyučuje na teologických fakultách
v Olomouci a Praze.
5. Krátké kázání magistra náboženských nauk z banky o naději
I když svět spěje ke konci, není to beznadějné. O naději z různých úhlů a perspektiv.
Edo Gajdoš PhD vystudoval teoretickou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě, filozofii
na Filozofické fakultě UK a teologii na Katolické teologické fakultě UK. Učil filosofii na PřF
a FF UK, teď dělá matematika v bance.

6. 20 minut o naději bláhovců
…
MUDr. Jiří Bláhovec je ambulantní psychiatr dospělých i dětí, 3 roky v PN Dobřany, poté už jen
v Plzni na různých místech. Kromě psychiatrické praxe prošel psychoterapeutickými výcviky SUR
/Skála,Vodňanská,Kalina/, tamtéž také jako lektor. Pracuje také jako supervizor v oblasti
pomáhajících profesí.

