PROGRAM • INFORMACE

29. ROČNÍK 27. 7.–4. 8. 2019
SNĚŽNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH

Úvod
Vážení přátelé,
srdečně Vás zveme na 29. ročník AKADEMICKÝCH TÝDNŮ, který se koná
v areálu chaty Horalka ve Sněžném v Orlických horách v termínu od 27. července
do 4. srpna 2019.
Přijďte si poslechnout myšlenky významných a zajímavých osobností,
zaposlouchat se do hudby, zhlédnout divadelní představení, prohlédnout si výstavu
a strávit více jak týden v přírodním prostředí Orlických hor!
Ať patříte mezi ty, kteří k nám zavítají jen na vybranou přednášku, anebo se
ubytujete na delší dobu, zcela jistě zde načerpáte mnoho nových myšlenek
a vědomostí, seznámíte se s novými lidmi a strávíte příjemné chvíle v malebném
prostředí areálu chaty Horalka.

Co jsou Akademické týdny
Akademické týdny jsou více než týdenní kulturně-vzdělávací setkání, které je otevřené
všem, kdo nejsou lhostejní ke svému okolí ani k sobě. Na Akademických týdnech je
posluchačům zprostředkován odborný pohled na nejrůznější témata z teologie,
psychologie, filozofie, historie či přírodních věd. Posluchači mají také široký prostor pro
diskusi.
Akademické týdny založil v roce 1932 významný český myslitel, filozof a teolog P. PhDr.
Metoděj Habáň, OP. Tradice konání nebyla přerušena ani za nacismu, kdy se Akademické
týdny konaly v podzemí. Komunistický režim jejich pokračování znemožnil a znovu byly
obnoveny v roce 1991 v Novém Městě nad Metují P. Jaroslavem Knittlem, žákem
P. Habáně. V současné době pokračuje v jejich pořádání obecně prospěšná společnost
Akademické týdny.
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Program
SOBOTA – 27. 7. 2019
15:00 – 16:30

vstup volný

Zahájení 29. AT, mše svatá s P. Efremem JINDRÁČKEM
Sobota 16. týdne v mezidobí.

16:45 – 18:15

vstupné 50/35/0 Kč

P. prof. PhDr. Mgr. Efrem JINDRÁČEK, Ph.D., OP
Co je to inkvizice?
P. prof. PhDr. Mgr. Efrem Jindráček, Ph.D., OP, (1975, Praha) je dominikánský kněz, filosof a
teolog, profesor na Filosofické fakultě Papežské univerzity svatého Tomáše Akvinského v Římě, kde
dříve zastával pozici proděkana. Do dominikánského řádu vstoupil v roce 1993. Filosofii a teologii
studoval na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci, studia ukončil diplomovou prací na
téma „Princip individuality v Tomášově traktátu De ente et essentia“. Současně vystudoval
filosofickou fakultu. Na kněze byl vysvěcen v roce 2002. V letech 2003–2005 pokračoval ve studiích
na římském Angelicu. Od roku 2007 pracuje na Filosofickém ústavu Akademie věd ČR. Mši svatou
slouží v dominikánském ritu.

20:00 – 21:30

vstup volný

prof. Jindřich ŠTREIT
ABNORMALIZACE (vernisáž výstavy fotografií)
Snímky z předrevoluční doby od jednoho z nejvýznamnějších českých dokumentárních
fotografů současných let Jindřicha Štreita představují nelehké období před sametovou
revolucí. „Období sedmdesátých a osmdesátých let minulého století patří
k nejproduktivnějšímu, ale také nejtěžšímu a nejnáročnějšímu údobí mého života. V roce
1982 jsem byl vzat do vyšetřovací vazby a téměř čtyři měsíce prožil na Ruzyni. Po vynesení
rozsudku, kdy jsem byl odsouzen za hanobení prezidenta a republiky, jsem se již nesměl vrátit
ke svému původnímu zaměstnání učitele,“ přibližuje Štreit, který si poté našel místo na
státním statku Rýžoviště na Bruntálsku, a téměř devět let pracoval v zemědělství. A u toho
samozřejmě fotografoval, a víc než kdy jindy. I když oficiálně to měl zakázáno. „Nemohl
jsem však publikovat, vystavovat a moc se o mně nemohlo mluvit. Proto je archiv z této doby
velmi bohatý a stále z něho mohu čerpat,“ popisuje Jindřich Štreit.
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Prof. Jindřich Štreit (1946, Vsetín) je dokumentární fotograf a pedagog. Zaměřuje se především na
dokumentování života na venkově a obyvatele českých vesnic. Vystudoval gymnázium v Rýmařově a
pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor výtvarná výchova. První impulz
k fotografování dostal od otce. K dalšímu fotografování se dostal díky prof. Janu Bukovjanovi, se
kterým se setkal v době vysokoškolských studií. Od roku 1972 se cíleně věnoval zobrazování života na
vesnici, fotografování portrétů a fotografování romského života. V letech 1974–1977 absolvoval
Školu výtvarné fotografie, pro závěrečnou práci zvolil téma divadelního zákulisí.
Od roku 1972 se cíleně věnoval zobrazování života na vesnici, fotografování portrétů a fotografování
romského života. V roce 1982 se zúčastnil nepovolené výstavy neoficiálních výtvarných umělců.
Tajnou policií byl vzat do vazby a následně byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 10 měsíců
s podmíněným odkladem na dva roky za údajné hanobení republiky a jejího představitele. Zároveň
mu byly státní policií zabaveny negativy, pozitivy i fotografické přístroje a zakázána fotografická
činnost. Zaměstnání našel jako dispečer Státního statku Ryžoviště. Ještě intenzivněji se věnoval
kulturní činnosti a fotografování.
Po sametové revoluci v listopadu 1989 se stal zaměstnancem muzea v Bruntále. Od roku 1994 je
fotografem „na volné noze“. V roce 2009 získal profesuru na Vysoké škole uměleckoprůmyslové
v Praze. Vyučoval dokumentární fotografii na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění
v Praze, kde v roce 2000 habilitoval a stal se docentem pro obor fotografie. Vyučuje na Institutu tvůrčí
fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Jindřich Štreit v roce 2006
obdržel Medaili Za zásluhy I. třídy a 18. září 2009 byl prezidentem Václavem Klausem jmenován
profesorem pro obor volné a užité umění.

NEDĚLE – 28. 7. 2019
8:00 – 9:00

vstup volný

P. Jan LINHART
Mše sv.
17. neděle v mezidobí.

9:30 – 11:30

vstupné 65/45/0 Kč

P. Mgr. Jan LINHART
5 „O“ – Obnovený opravník obecně oblíbených omylů
Slova zůstávají, ale jejich obsah se často, a někdy i velice výrazně, mění.
P. Mgr. Jan Linhart absolvoval studium na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Do
roku 2002 byl duchovním správcem v římskokatolické farnosti v Novém Městě nad Metují, poté
spirituálem v Teologickém konviktu v Olomouci. Nyní zastává funkci děkana římskokatolické
farnosti ve Skutči, spirituála kněží královéhradecké diecéze a spirituála Gymnázia Suverénního řádu
maltézských rytířů ve Skutči.
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14:00 – 16:00

vstupné 65/45/0 Kč

PhDr. Mgr. Jeroným KLIMEŠ, Ph.D.
Ježíšovo dětství a fenomén betlémské hvězdy
Téměř všechny informace do sebe uspokojivě zapadají, takže není žádný důvod, proč
považovat líčení Ježíšova dětství za smyšlenou báchorku.
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., (1967) je psycholog. Zabývá se převážně psychologií rodiny,
církevně-pastorální psychologií. Dříve se zabýval i policejní psychologií a psychologií reklamy.
Pochází z Vlachova Březí. Je původně vystudovaný geolog. Teprve pak studoval obor klinická
psychologie. Roku 2002 pak získal doktorát ze sociální psychologie na UK v Praze. V průběhu své
profesní kariéry vyučoval policejní psychologii, etiku na 3. lékařské fakultě UK, posuzoval zájemce o
osvojení dětí pro Městské centrum sociálních služeb Praha. Zkoumal psychologické dopady
neplodnosti, věnoval se psychologickému poradenství zaměřenému zejména na rodinné vztahy.
Deset let pracoval jako konzultant pro veřejného ochránce práv, pět let jako poradce ministra práce a
sociálních věcí a šest let vyučoval psychologii na FF UK. Dnes se věnuje především partnerskému
poradenství, přednáškové a publikační činnosti.

16:15 – 18:15

vstupné 65/45/0 Kč

Markéta KUTILOVÁ
Současná migrace do Evropy
Markéta Kutilová je novinářka a humanitární pracovnice. Její články a reportáže ze zemí třetího světa
publikovala mnohá česká média. Působila jako projektová koordinátorka na zahraničních misích
Člověka v tísni (Írán, Srí Lanka, Haiti), v Demokratické republice Kongo zakládala projekty na pomoc
znásilněným ženám a dětem. V nedávných letech se snažila dokumentovat válku proti Islámskému
státu. Pravidelně jezdí do oblastí severní Sýrie a Iráku, je spoluautorkou knih „Islámskému státu na
dostřel“ nebo „Ve válce“, zachycujích příběhy lidí ve válečných oblastech na severu Sýrie. Je
spoluautorkou reportáží v pořadu Reportéři ČT. V poslední době osobně dokumentuje migrační trasy
a motivy migrantů, toužících dostat se do Evropy. Věnuje se přednáškové a publikační činnosti.

20:00 – 21:30

vstupné v předprodeji 200 Kč / na místě 250 Kč

Schola Gregoriana Pragensis
Regnum et imperium (koncert v děkanském kostele v Novém Městě nad Metují)
Tento koncertní program by chtěl prostřednictvím středověké hudby zamířit k duchovním
kořenům českého státu, které by rozhodně neměly být zapomenuty. Státní celek v oblasti
České kotliny patřil v raném středověku do společenství národů, které tvořily oblast
západního křesťanství. Nositeli kulturních a duchovních hodnot zde byly zejména církevní
instituce. Je tedy logické, že představy o duchovní podstatě vládní moci a pojetí panovníka,
jenž nutně vládne „z Boží milosti“, zde měly své pevné místo – a to ať již byly v praxi
naplňovány, či nikoli.
Schola Gregoriana Pragensis byla založena Davidem Ebenem v roce 1987. Nejprve mohla zpívat
pouze při liturgii, od konce roku 1989 se však intenzivně věnuje také nahrávání a často koncertuje
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doma i v zahraničí. Nahrávky souboru na CD získaly již řadu ocenění. Soubor zároveň natáčí i pro
Český rozhlas. Schola v různých projektech spolupracovala s celou řadou špičkových českých
i zahraničních interpretů. Díky intenzivnímu studiu středověkých pramenů zaznívá v programech
Scholy často i řada unikátních nově objevených skladeb ze 13.–15. století. V širokém spektru
repertoáru souboru lze však najít i soudobou tvorbu.

PONDĚLÍ – 29. 7. 2019
7:30 – 8:30

vstup volný

P. Radim CIGÁNEK
Mše sv.
Památka sv. Marty.

9:00 – 10:30

vstupné 50/35/0 Kč

MVDr. Pavel BĚLOBRÁDEK, Ph.D., MPA
Křesťanský pohled na vývoj EU
MVDr. Pavel BĚLOBRÁDEK, Ph.D., MPA, (1976, Náchod) v roce 2001 ukončil studia veterinární
hygieny a ekologie na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně. Na téže škole si doplnil ještě
doktorské vzdělání. Roku 2003 získal atestaci I. stupně u Státní veterinární správy České republiky a
roku 2010 na CEVRO Institutu vystudoval Liberárně-konzervativní akademii. Následně vystudoval
v letech 2011–2013 Postgraduální MPA program – Bezpečnostní a krizový management. Do KDUČSL vstoupil roku 2004 v Náchodě a od té doby ve straně zastával několik funkcí (člen krajského
výboru, předseda okresního výboru, člen předsednictva krajského výboru atd.). Roku 2010 byl zvolen
zastupitelem města Náchoda, v komunálních volbách v letech 2014–2018 funkci obhájil.V letech
2010 až 2019 byl předsedou KDU-ČSL, od ledna 2014 do prosince 2017 vicepremiérem pro vědu a
výzkum v Sobotkově vládě. V říjnu 2013 se mu podařilo KDU-ČSL stranu přivést zpátky do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a stal se tak poslancem a později na krátko i předsedou
Poslaneckého klubu KDU-ČSL a místopředsedou Poslanecké sněmovny. V roce 2017 vydal knihu
Na život! Je ženatý, s manželkou Janou mají syna Josefa a dcery Anežku a Marii.

10:45 – 12:15

vstupné 50/35/0 Kč

prof. PhDr. David EBEN, Ph.D.
Gregoriánský chorál – pramen evropské hudby
Prof. PhDr. David EBEN, Ph.D., (1965, Praha) je historik hudby, dirigent, hudebník, sbormistr,
moderátor, skladatel a zpěvák. Po ukončení studia klarinetu na pražské konzervatoři vystudoval
hudební vědu na UK. Své vědomosti a praktické zkušenosti v oboru dirigování gregoriánského sboru
rozšířil na pařížské konzervatoři a po jejím absolvování působil jako dirigent souboru Choeur
grégorien de Paris. Ve 28 letech se vrátil do Prahy na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde
v Ústavu hudební vědy akademicky působí dodnes. Zde byl v roce 2017 jmenován profesorem v oboru
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Hudební umění se zaměřením Hudební teorie. Na poli jeho akademického působení, je širokou
veřejností i odborníky brán jako jeden z mála skutečných znalců dějin, teorie a problematiky
gregoriánského chorálu a středověké hudby. Také je profesorem gregoriánského chorálu na
univerzitě ve švýcarském Lucernu. David Eben dlouhodobě spolupracuje s Českým rozhlasem na
tvorbě pořadů, např. Liturgický rok v gregoriánském chorálu, pod nimiž je podepsán také jako autor.
S bratry Kryštofem a Markem působí v uskupení Bratři Ebenové.

15:00 – 16:30

vstupné 50/35/0 Kč

RNDr. Jiří GRYGAR, CSc.
Mnohopásmová astronomie
Od starověku až po začátek 20. století zkoumali astronomové vesmír jen v úzkém okénku
viditelného záření. Po roce 1912 přibylo kosmické záření, což jsou vlastně částice nebo
atomová jádra. Od roku 1932 přibyla radioastronomie v širokém rozsahu vlnových délek a
také radar. Po druhé světové válce nastoupila kosmonautika, která umožnila rozšířit pásmo
elektromagnetického záření jak k nejvyšším energiím fotonů, tak také k těm nejnižším. Od
roku 1987 sledují astronomové neutrina z výbuchu supernovy, ze Slunce i z hlubokého
vesmíru. V roce 2015 přibyly gravitační vlny. Otevření těchto pásem podstatně změnilo
naše vědomosti o stavbě a vývoji vesmíru.
RNDr. Jiří GRYGAR, CSc., (1936) je astronom a astrofyzik. Přírodovědecká fakulta MU Brno 1957,
fyzika, dále Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha 1959, astronomie; vědecká aspirantura:
astrofyzika 1963, Astronomický ústav ČSAV, Ondřejov, kde pracoval jako vědecký pracovník. Od
roku 1980 byl ve funkci vedoucí vědecký pracovník Fyzikálního ústavu ČSAV v Řeži, od roku 1991
v téže funkci ve Fyzikálním ústavu AV ČR v Praze. Předseda Rady České televize 1992–7, předseda
České astronomické společnosti 1992–8. Dále je členem sekce přírodních a technických věd České
křesťanské akademie, zakládající člen a od roku 2004 předseda Učené společnosti ČR a člen Klubu
skeptiků SISYFOS. Viceprezident Evropské rady skeptických organizací od roku 2001.
V mezinárodních vědeckých časopisech zveřejnil 125 původních vědeckých prací z oborů astronomie,
astrofyzika a dálkový průzkum Země. Publikoval kolem 60 populárně-vědeckých knih, sborníků a
brožur, dále větší množství článků v populárně vědeckých časopisech a rovněž působil v populárně
vědeckých pořadech v televizi a rozhlase.

16:45 – 18:15

vstupné 50/35/0 Kč

prof. RNDr. Zdeněk OPATRNÝ, CSc.
Duše rostlin?
Přednáška bude zaměřená na hypotetickou vnímavost, inteligenci, mentalitu rostlin. Název
by měl připomenout jednu z knih našeho vynikajícího rostlinovědce, profesora Bohumila
Němce, prvně vydanou v roce 1936.
Prof. RNDr. Zdeněk OPATRNÝ, CSc., (1941, Týniště nad Orlicí) vystudoval Přírodovědeckou
fakultu UK, obor biologie – chemie, specializace fyziologie rostlin. Postgraduální studium absolvoval
v ČAV a v roce 1972 obdržel tituly CSc. a RNDr. Docentská habilitace v oboru anatomie a fyziologie
rostlin v roce 1999. V roce 2002 byl jmenován profesorem. Je vedoucí laboratoře buněčné biologie
a biotechnologie. Po řadu let je průběžně vedoucím/školitelem jedné až tří diplomových prací a
autorem nebo spoluautorem více než 200 publikací.
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20:00 – 21:30

vstupné 100/80/50 Kč

Jan Horák
František blázen (divadelní představení)
Když František kázal, tak při tom tančil a zpíval, proto je i vyprávění o Františkovi
roztančené a rozezpívané. Byl to svým způsobem extremista; když plnil svoje poslání, tak
nešetřil tělo, a tak se taky snažím moc nešetřit a zkoumat hranice svých sil. Vyprávění
legend bylo u samého počátku evropského divadla, tak se inspiruji u jarmarečních
vypravěčů i začátků commedie dell’arte a hledám vyjádření, které je zábavné pro dnešního
diváka. Mám totiž pocit, že vyprávění příběhů mezi lidmi ubývá, a tak chci vyprávět.
MgA. Jan Horák (1982) je herec, absolvent DAMU, žák Jaroslavy Adamové, Věry Galatíkové a
Ladislava Mrkvičky. V letech 2007–2013 byl členem souboru Slováckého divadla v Uherském
Hradišti, nyní je na volné noze. Hraje na saxofon, klarinet, kytaru, učí se na akordeon. Příležitostně
spolupracuje jako lektor herectví a jevištního pohybu (umělecká skupina OLDstars, DDM Praha 3 –
Ulita apod.) Angažuje se v nezávislých projektech. Nyní žije v bývalém augustiniánském klášteře
v Roudnici nad Labem, kde pracuje jako pastorační asistent.

ÚTERÝ – 30. 7. 2019
7:30 – 8:30

vstup volný

P. Dr. Ing. Ladislav HERYÁN, Th.D., SDB
Mše sv.
Úterý 17. týdne v mezidobí.

9:00 – 10:30

vstupné 50/35/0 Kč

P. Dr. Ing. Ladislav HERYÁN, Th.D., SDB
Život milovaných dětí
P. Dr. Ing. Ladislav HERYÁN, Th.D., SDB, (1960, Petřvald u Nového Jičína) vystudoval stavební
průmyslovku v Ostravě, kde poznal salesiány, a v 17 letech začal tajně studovat filozofii, aby se mohl
stát tajným salesiánským knězem. Salesiánem se stal v létě 1981 po druhém ročníku Stavební fakulty
VUT v Brně. Stal se inženýrem a po vojně pracoval ještě 3 roky v Brně v panelárně. Při tom všem
pokračoval v tajném studiu teologie. V srpnu 1987 emigroval do Říma. Postgraduálně vystudoval
biblistiku na Papežském biblickém institutu Biblicum a po 10 letech se vrátil do vlasti. V Českých
Budějovicích na Teologické fakultě JU učil 5 let Nový zákon a řečtinu, byl ředitelem studentské
komunity a duchovně spravoval jednu z budějovických farností. Od září 2002 je v Praze. Přednáší na
VOŠ Jabok, Institutu ekumenických studií a Evangelické teologické fakultě UK. Bývá označován za
pastora undergroundu, kázal při pohřbu Ivana M. Jirouse v Kostelním Vydří 19. listopadu 2011 a vedl
též rozloučení s Filipem Topolem 26. června 2013. V roce 2016 vydal knihu Exotem na této zemi.
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10:45 – 12:15

vstupné 50/35/0 Kč

Dušan MAJER
Nástupce ISS u Měsíce
Mezinárodní vesmírná stanice nám výrazně rozšířila obzory, ale nebude tu věčně.
Mezinárodní partneři se proto již začínají zamýšlet nad jejím nástupcem, který by měl
vyrůst v blízkosti Měsíce. Tato stanice by nám měla pomoci připravit se na let k Marsu.
Dušan Majer (1987, Jihlava) je odborník na kosmonautiku. Po maturitě na všeobecném soukromém
gymnáziu AD FONTES vstoupil do regionální televize, kde několik let pracoval jako redaktor. Ve
volném čase se věnoval kosmonautice. Postupně zjistil, že jej baví o tomto tématu nejen číst, ale že
mnohem zajímavější je předávat tyto informace dál. V roce 2009 zveřejnil na internetu své první video
o kosmonautice a založil diskusní fórum o tomto oboru, které se postupem času rozrostlo o další
služby a vznikl specializovaný zpravodajský portál kosmonautix.cz. Je autorem pořadu Dobývání
vesmíru (Stream.cz). Nasbíral již několik cen od Akademie věd za popularizaci vědy.

15:00 – 16:30

vstupné 50/35/0 Kč

doc. Ing. Mgr. Tomáš MACHULA, Ph.D., Th.D.
Důležitost rozumu pro morální a duchovní život
Doc. Ing. Mgr. Tomáš MACHULA, Ph.D., Th.D., (1971, Kyjov) je katolický teolog a filosof, rektor
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a členem Laických sdružení svatého Dominika.
Studoval na VŠCHT v Praze na fakultě životního prostředí. Po roce 1989 se věnoval studiu filosofie na
Filosofické fakultě UK, které zakončil v roce 2006 vědeckým doktorátem. V roce 2008 dosáhl
vědeckého doktorátu na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. V roce 2010 habilitoval na
Filosofické fakultě Univerzity Palackého a získal docenturu. Od té doby působí jako docent na katedře
filosofie a religionistiky TF JU. Zde přednáší filosofickou antropologii, filosofickou etiku a
středověkou filosofii. Dále je samostatným vědeckým pracovníkem na Filosofickém ústavu AV ČR.
Ve své badatelské činnosti se věnuje filosofii a teologii středověké a novověké scholastiky, z velké části
je zaměřený na Tomáše Akvinského. V systematické oblasti je středem jeho zájmu především etika
ctností a filosofie člověka. Je autorem řady odborných publikací a článků. Je ženatý a je otcem tří dětí.

16:45– 18:15

vstupné 50/35/0 Kč

prof. Alexander TOMSKÝ
Konzervativní politická filosofie
Současná renesance konzervatismu se týká dvou zásadních věcí – obrany lidské
přirozenosti a národního státu. Na jedné straně hájíme rodinu proti feminismu a státním
zásahům, odmítáme agresivní individualistický voluntarismus a politiku skupinových
identit namířenou proti většině a tradici. Na druhé vystupujeme proti progresivistickým
globalistům, kteří vytvářením nadnárodních institucí usilují o zničení státní nezávislosti,
a bráníme politický řád „národní“ demokracie a svobody, včetně tolik ohrožené svobody
projevu.
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Prof. Alexander Tomský (1947, Frýdlant) je politolog, nakladatel a překladatel. Po studiích
mezinárodních vztahů na London School of Economics a tomistické filosofie na The London Institute
of Education pracoval jako politolog v ústavu Keston College, kde se specializoval na výzkum církve a
státu, státního ateismu a náboženské opozice ve střední Evropě (1980–1986). Je profesorem
sovětologie a evropských politických dějin. Působil jako šéfredaktor exilového nakladatelství
Rozmluvy a konzervativního časopisu Rozmluvy (1981–1990). V letech 1986–90 byl nakladatelem a
ředitelem mezinárodní charitativní organizace ACN. Po návratu do Prahy působil jako soukromý
nakladatel (Rozmluvy 1990–94). Následně byl ředitelem nakladatelství Academia, nakladatelství
Národního divadla a Leda/Rozmluvy. Přednášel na New York University v Praze. Přeložil, vybral a
sestavil výbory epigramů a paradoxů zejména G. K. Chestertona a Oscara Wilda.

od 20:00

vstup volný

táborák
Volný večer se společným posezením u táborového ohně má být pro všechny účastníky
Akademických týdnů příležitostí k vydechnutí uprostřed nabitého programu
a k neformálnímu setkání mezi sebou navzájem.

STŘEDA – 31. 7. 2019
7:30 – 8:30

vstup volný

P. Jindřich TLUKA
Mše sv.
Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze.

9:00 – 10:30

vstupné 50/35/0 Kč

prof. PhDr. Pavel KALINA, CSc.
Moskva – třetí Řím?
Metafora Moskvy jako třetího a posledního „Říma“, tedy nadnárodního křesťanského
impéria, je pokládána za jednu z nadčasových inspirací ruské politiky. Bylo a je tomu tak
skutečně? A nakolik se tato metafora promítla do fyzické podoby skutečné Moskvy – reálné
metropole ruského státu? Nalezneme v ulicích Moskvy ohlasy této myšlenky, nebo jsou jí
vyhrazeny jen stránky knih a úvahy politiků?
Prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc., (1965, Praha) vystudoval estetiku a dějiny umění na FF UK. Poté
interní aspirantura (doktorské studium) na FF UK, v letech 1993–94 studium dějin umění na Central
European University v Praze. V letech 1994–2001 byl odborným asistentem na Fakultě architektury
(FA) ČVUT a na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Roku 2001 jmenován docentem pro dějiny
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architektury na FA ČVUT a v roce 2009 profesorem pro dějiny architektury a ochranu památek na FA
ČVUT. V roce 2013 vyšla v nakladatelství Academia jeho kniha Umění a mystika.

10:45 – 12:15

vstupné 50/35/0 Kč

plk. gšt. PhDr. Eduard STEHLÍK, Ph.D., MBA
Osudy hrdinů
Osudy hrdinů aneb Češi na frontách 2. světové války a odměna, jež je čekala po únoru 1948.
Plk. gšt. PhDr. Eduard STEHLÍK, Ph.D., MBA, (1965) je vojenský historik a spisovatel, bývalý
zástupce ředitele Vojenského historického ústavu a první náměstek Ústavu pro studium totalitních
režimů (ÚSTR), nyní ředitel odboru pro válečné veterány ministerstva obrany. Absolvoval
Filozofickou fakultu UK (obor ruština – dějepis). Svou odbornou práci zaměřil na novodobé vojenské
dějiny Československa a České republiky, zejména období let 1914–1956. V letech 1989–2012 byl
zaměstnancem Vojenského historického ústavu v Praze, od roku 1992 jako voják z povolání. Stal se
členem a později předsedou vědecké rady ÚSTR. Jako pedagog působí na Fakultě sociálních věd UK.

15:00 – 16:30

vstupné 50/35/0 Kč

Mgr. Jan ŠPILAR
Nestěžuj si!
Má stěžovaní, pomlouvání a nekonstruktivní kritika toxický dopad na naše vztahy a osobní
život? Jak se dostat z kruhu stěžování a naštvanosti? A má negativní vliv na naše vlasy?
Mgr. Jan Špilar (1964, Pardubice) se vyučil kadeřníkem v Hradci Králové a nastoupil jako maskér
v Národním divadle v Praze, kde líčil na filmu Amadeus. Po vojně se přestěhoval do Brna, kde
pracoval jako listonoš. K profesi kadeřníka se vrátil v Přerově, Praze a nakonec zpět v Brně. V roce
1993 si otevřel kadeřnické studio Střihoruký Edward, kde pracuje dodnes. Od roku 1999 si zároveň
doplňoval vzdělání, v roce 2003 maturoval a v roce 2004 promoval na Teologické fakultě JU
v Českých Budějovicích, na katedře praktické teologie. V roce 2008 mu bylo uděleno jáhenské
svěcení. Jáhenskou službu vykonává v Brně, a to v kostele sv. Michala naproti svému kadeřnickému
studiu. S manželkou Gitou má tři děti.

16:45 – 17:45

vstupné 50/35/0 Kč

Matěj PTASZEK
Concepción – 600 dní v Kolumbii
…aneb „600 dní mezi kovboji a bandity v zemi Magického realismu“
Jaké je to ocitnout se uprostřed nefalšované divočiny? Jaké to je být akceptován drsnými
horskými kovboji, kteří mezi sebe jen tak někoho nepřijmou? Jaké pocity vás svírají, když se
nacházíte na území neblaze proslulé gerily FARC, mimo kontrolu vlády?
Matěj Ptaszek (1979), umělecký fotograf, cestovatel, spisovatel a od roku 2004 profesionální
bluesman. Je prvním Evropanem, který strávil coby spisovatel a bluesový hudebník více než
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20 měsíců v divokém kolumbijském departamentu Antioquia. Zatímco o víkendech hrával blues po
medellínských hospodách, ve všedních dnech žil v Concepciónu, poslední tradiční kovbojské vesnici
celého hispánského světa, kde intenzivně pracoval na svých cestopisech. O svém dobrodružství
napsal dvě knihy „Posekej si ten trávník, nejsou vidět hadi“ a „Reportáže z rozervaného ráje“.

20:00 – 21:30

vstupné 150/120/0 Kč

ST.Johnny STEHLÍK & Matěj „Mateo“ PTASZEK
Blues and Boogie (koncert)
Matěj Ptaszek patří mezi evropskou špičku hráčů na foukací harmoniku na poli tradičního blues. Jako
první Čech v novodobé historii byl pozván firmou HOHNER na World Harmonica Festival 2009.
Téhož roku byl vyhlášen Objevem roku firmy HOHNER a o dva roky později byl zařazen do projektu
Mistři foukací harmoniky po boku mistrů jakými jsou Carlos del Junco, Howard Levy nebo Steve
Baker. Zároveň je autorem oceňované učebnice „Škola hry na foukací harmoniku“.
St. Johnny Stehlík (Jan Stehlík) je výjimečný bluesman s autentickým zvukem, hrou na kytaru,
zpěvem a barvou hlasu. Jan Stehlík ovšem není „pouze“ umělcem, je také velmi technicky
erudovaným člověkem, který se věnuje konstrukci a úpravě kytarových zesilovačů.

ČTVRTEK – 1. 8. 2019
7:30 – 8:30

vstup volný

P. Mgr. Gabriel Peter HUNČAGA, OP
Mše sv.
Památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve.

9:00 – 10:30

vstupné 50/35/0 Kč

Ing. Hana LIPOVSKÁ
Má to cenu? O ceně a hodnotě
Sestoupíme ke kořenům ekonomické organizace naší společnosti. Oprášíme klíčové téma:
vztah hodnoty a ceny. Proč vyjadřujeme cenu v penězích? Má stát ručně šitá košile více než
košile ušitá na stroji? Souvisí cena kávy s cenou kytary? Proč jsou diamanty dražší než
voda? Jak vysoká či nízká musí být cena, aby byla nespravedlivá? Je trh nemorální? Proč
nejsou vynikající učitelé placeni stejně jako špičkoví fotbalisté? Jsou ekonomové cyničtí?
Ing. Hana Lipovská (1990) vystudovala Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity, kde dále
působí na katedře ekonomie. Externě spolupracuje s Institutem Václava Klause, jako analytička se
podílí na šetřeních ČSÚ a ministerstva školství. Ve své odborné práci se zabývá ekonomií konfliktu,
teorií lidského kapitálu a fiskální politikou. V roce 2017 vydala knihu Moderní ekonomie. Založila
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také web Ekonomie selského rozumu. Jeho obsah je inspirován liberálními ekonomy a dlouhým
řetězcem regulací všedního dne, které postupně více a více svazují neviditelnou ruku trhu.

10:45 – 12:15

vstupné 50/35/0 Kč

P. Mgr. Gabriel Peter HUNČAGA, OP
Dopad cest Fernãa Magalhãese na misie
Letos uplynulo 500 let od vyplutí portugalského mořeplavce Fernãa Magalhãese na první
plavbu kolem světa. Měla velký dopad i na katolické misie v Africe a Asii a kulturní změny,
které s sebou misie přinášejí. Jaké byly dějiny misií v Asii a Africe od 16. do 18. století?
P. Mgr Gabriel Peter HUNČAGA, OP, (21. 9. 1971, Liptovský Mikuláš) je slovenský dominikán a
historik, který se zabývá církevními dějinami. Zvláště se zaměřuje na dějiny dominikánů a
heterodoxních hnutí vrcholného středověku. Napsal knihu Dominikáni na cestě k intelektuálním
elitám vrcholného středověku. Knězem je od roku 2004.

15:00 – 16:30

vstupné 50/35/0 Kč

prof. PhDr. Vladimír JUST, CSc.
Role divadla v sametové revoluci
Hnutí malých divadel (Semafor, Zábradlí, Provázek aj.) jako zárodek občanské společnosti
a anticipace pádu komunismu.
Prof. PhDr. Vladimír Just, CSc., (1946) je divadelní a mediální kritik, teatrolog a vysokoškolský
pedagog, šéfredaktor Divadelní revue, člen PEN-klubu a Teatrologické společnosti, laureát Ceny
F. X. Šaldy za uměleckou kritiku, autor řady knižních publikací, mj. Proměny malých scén; Klaunovy
rozpravy; Z dílny malých scén; Paradoxy krále komiků; Věc: Vlasta Burian; Mystérium smíchu atd.

16:45 – 18:15

vstupné 100/80/50 Kč

Divadlo Víti MARČÍKA
Bajaja (divadlo pro děti i dospělé)
Divadlo Víti Marčíka vzniklo ve vesničce Drahotěšice jako potulné divadlo několika přátel, stojící na
výrazném charismatu Víti Marčíka – režiséra, scénáristy, herce, hudebníka atd. V centru zájmu je
nejen tvorba alternativního loutkového divadla, ale využití všech dostupných prostředků k navázání
vztahu a komunikace s divákem. Představení jsou plná typického humoru a moudrosti lidového
vypravěče Marčíka. Vedle dnes již klasických pohádek, ceněných na divadelních festivalech v Česku i
zahraničí, vznikají také inscenace pro dospělé (Robinson Crusoe, Mystéria Buffa, Setkání v Betlémě
aj.). Marčík o sobě říká: Nejsem vyučený herec ani loutkoherec, ani scénograf či muzikant a už vůbec
ne umělec – to slovo mě dost uráží. Prý jsem „zjev z jižních Čech“. To se mi líbí, i když jsem Moravák.
Jsem vypravěč, který často lže. Ale lžu kvůli Vám, protože kdybych mluvil pravdu, tak mi nevěříte. Ale
popravdě, a to vážně nelžu, bych si nejvíc přál být „komediant Boží“. Komediant Boha, který nemá
tvář ani jméno a o kterém dohromady nic nevím, jen to, že nás všechny neskutečně miluje.
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20:00 – 21:30

vstupné 100/80/50 Kč

Divadlo Víti MARČÍKA
Středověká mysteria (divadelní představení)
Inscenace navazuje na tradici lidových středověkých frašek a morálií. Povídky „Zrození
potulného komedianta“, „Moralita o slepém a chromém“, „Svatba v kádi“ v sobě nesou
poselství a výzvu k zamyšlení. To vše lidovou, humornou formou. Marčík v sobě nezapře
dar pobavit druhé lidi. Mystéria jsou pro něj příležitostí spojit důležité myšlenky s humorem
jemu vlastním, a přimět publikum podílet se na vzniku příběhu.

PÁTEK – 2. 8. 2019
7:30 – 8:30

vstup volný

P. Jan BYSTRÝ
Mše sv.
Pátek 17. týdne v mezidobí.

9:00 – 10:30

vstupné 50/35/0 Kč

Ing. Jiří NOVÁK, Ph.D.
Současná kalamita v lesích – příležitost pro změnu?
Lesní kalamita způsobená změnami klimatu i kůrovcem přináší obrovské škody v lesním
hospodářství. Zároveň je také důvodem k zamyšlení nad současnou skladbou lesa a
příležitostí ke změně.
Ing. Jiří Novák, Ph.D., (1971, Dvůr Králové nad Labem) po maturitě na Gymnáziu Dobruška
vystudoval Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně (Lesnická a dřevařská fakulta).
Následovalo licenční studium „Statistické zpracování dat“ na univerzitě Pardubice (závěrečná
zkouška v roce 2004) a doktorské studium (obhajoba disertační práce na téma „Efekt výchovy
borových porostů ve vztahu ke klimatu“ – titul Ph.D. v roce 2005) na ČZU v Praze, Fakulta lesnická a
environmentální. Je ředitelem Výzkumné stanice Opočno, která je jako odborný útvar organizačně
začleněna do Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti. Jako výzkumný pracovník se
podílí na řešení problematiky vlivu výchovy lesa a dalších pěstebních opatření na stabilitu, odolnost
vůči působení abiotických činitelů a imisí a úpravu porostního prostředí. V rámci expertní a
poradenské činnosti se podílí na službách Ministerstva zemědělství České republiky v oboru obnovy a
výchovy lesních porostů s využitím demonstračních objektů a ověřovacích ploch a při zjišťování
biomasy v lesních ekosystémech.
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10:45 – 12:15

vstupné 50/35/0 Kč

Mgr. Roman CARDAL, Ph.D.
Myšlenkový relativismus – hrozba pro současnou dobu
Kořeny myšlenkového relativismu sahají až do antiky. Relativismus, jehož novodobá etická
a hodnotová varianta stojí v pozadí dvou totalit 20. století, nepřestává být hrozbou ani
v současnosti.
Mgr. Roman CARDAL, Ph.D., (1965) je filosof a teolog. Studoval filozofii a teologii v Praze a na
Lateránské univerzitě v Římě a v Boloni. Přednášel dlouhou dobu filosofii na Katolické teologické
fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se především theodiceou a metafyzikou. Přednáší pro Academii
Bohemicu, na vysoké škole CEVRO Institut a spolupracuje s Občanským institutem. Vydal knihy Bůh
ve světle filosofie (2005), Identita a diference – Systematický kurz ontologie (2012), Čtyři milníky
politické filosofie (2010) a Vybrané otázky z filosofie (2008). Skripta „Vybrané otázky z filosofie“
zpracovávají některé filosofické problémy se zvláštním důrazem na myšlenkovou kvalitu kritičnosti.
Tato okolnost je podtržena konfrontací s jejím přímým protipólem – s ideologičností.

14:30 – 16:00

vstupné 50/35/0 Kč

RNDr. Alexandr VONDRA
Listopad ’89 po 30 letech – iluze a realita
O listopadu 1989 po 30 letech s významným aktérem předlistopadového i porevolučního
dění. Je situace po 30 letech mnohem horší než jaká by měla a mohla být, nebo jsme jen měli
nereálná očekávání?
RNDr. Alexandr Vondra (1961, Praha) v roce 1984 ukončil magisterskou diplomovou prací studium
geografie na PF UK. Několik let pracoval jako správce asijských sbírek Náprstkova muzea, pak jako
programátor. Společně s Jáchymem Topolem a Ivanem Lamperem vydával samizdatový časopis
Revolver revue. V roce 1987 podepsal Chartu 77. Od 2. ledna 1989 do 6. ledna 1990 vykonával funkci
mluvčího Charty 77. Je jedním z autorů petice Několik vět. V únoru 1989 byl podmíněně odsouzen za
kladení květin k pomníku sv. Václava v předvečer 20. výročí sebeupálení Jana Palacha. Do vězení
nastoupil 18. září 1989, protože svou disidentskou činností prý porušoval podmínku. Propuštěn byl
po necelých dvou měsících dne 10. listopadu 1989. Stal se spoluzakladatelem Občanského fóra.
V letech 1990 až 1992 působil jako zahraničně-politický poradce prezidenta Václava Havla. V letech
1992 až 1997 působil jako první náměstek ministra zahraničních věcí. V letech 2001 až 2002 byl
vládním zmocněncem pro přípravu summitu NATO v Praze. Od září 2006 do ledna 2007 byl
ministrem zahraničních věcí ČR v první Topolánkově vládě. Dne 9. ledna 2007 byl jmenován
místopředsedou vlády pro evropské záležitosti. V těchto pozicích prosazoval umístění americké
vojenské základny v České republice. Ve volbách 2006 se stal senátorem Parlamentu ČR za
Litoměřicko. Po volbách 2010 byl 13. července 2010 jmenován ministrem obrany v Nečasově vládě.
Na Velikonoční vigilii 15. dubna 2017 byl pokřtěn v římskokatolické farnosti Horní Police. Ve volbách
do Evropského parlamentu v květnu 2019 kandidoval z 15. místa kandidátky ODS. Získal 29 536
preferenčních hlasů, čímž postoupil na 2. místo a byl zvolen novým europoslancem.
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15:30 – 17:30

vstupné 65/45/0 Kč

prof. MUDr. Cyril HÖSCHL, DrSc., FRCPsych.
Psychopatologie geniálních skladatelů
Mnoho slavných hudebních skladatelů vykazovalo v oblasti chování a prožívání poruchy,
jež by dnes spadaly do kategorie duševních onemocnění a které mohly souviset i s jejich
tvorbou. V přednášce budou i s hudebními ukázkami přiblíženy z psychiatrického hlediska
osudy skladatelů jako byl Bedřich Smetana (progresivní paralýza), W. A. Mozart (poruchy
chování svědčící pro ADHD a jejich diferenciální diagnóza), Robert Schumann (bipolární
či schizoafektivní porucha) nebo Fryderyk Chopin (suspektní psychotické stavy na
Mallorce). V přednášce bude krátce diskutován vztah geniality a šílenství, jakož i paralela
mozkové reprezentace a zpracování hudby a slova.
Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., (1949, Praha) je psychiatr, popularizátor vědy a
vysokoškolský pedagog. Vystudoval FVL UK, obor všeobecné lékařství. Již na fakultě pracoval dva
roky v biochemickém ústavu u profesora Jana Štěpána, jednoho ze zakladatelů české osteologie.
Psychiatrii se původně nechtěl věnovat, uvažoval o vnitřním lékařství či farmakologii. V roce 1982
obhájil kandidátskou práci (CSc.) z oboru neuroendokrinologie. Roku 1988 ukončil habilitační řízení
(doc.) a v roce 1991 byl jmenován profesorem psychiatrie Univerzity Karlovy. Byl prvním svobodně
zvoleným děkanem 3. lékařské fakulty UK (1990–97) a v období 1997–2003 zde působil ve funkci
proděkana pro reformu studia a zahraniční styky. Od roku 1990 je přednostou Psychiatrické kliniky
3. LF UK v Praze a ředitelem Psychiatrického centra Praha, jež se od roku 2015 transformovalo
v Národní ústav duševního zdraví v Klecanech. V letech 2007–2008 působil ve funkci prezidenta
Asociace evropských psychiatrů, v období 2008–2009 v pozici prezidenta Evropské federace
lékařských akademií (FEAM). Mezi roky 2004–2011 byl předsedou České lékařské akademie.

20:00 – 21:30

vstupné 100/80/0 Kč

Irena CHŘIBKOVÁ, Jakub DOLEŽAL
Koncert vážné hudby (děkanský kostel Nové Město nad Metují)
Přední česká varhanice Irena Chřibková působí v bazilice sv. Jakuba v Praze jako titulární varhanice a
ředitelka kůru. V roce 1996 zde založila Mezinárodní varhanní festival a další cykly. Během jejího
působení u největších pražských varhan se staly velmi známé její nedělní svatojakubské půlhodinky
varhanní duchovní hudby. Po studiích na kroměřížské konzervatoři, pražské AMU a v Paříži
absolvovala úspěšně několik interpretačních soutěží, které nastartovaly její uměleckou kariéru.
Koncertuje v celé Evropě, Japonsku, Rusku, Islandu, Izraeli a USA. Její široký repertoár zahrnuje díla
od baroka po soudobou hudbu. Zvláštní zájem věnuje hudbě Petra Ebena. Spolupracuje s předními
zpěváky a instrumentalisty. Její diskografie obsahuje především skladby české a francouzské varhanní
literatury. Má řadu rozhlasových i televizních nahrávek. Po pětiletém pedagogickém působení na
Konzervatoři P. J. Vejvanovského a Konzervatoři Evangelické akademie v Kroměříži, nyní vyučuje v
Praze. Zasedá v porotách varhanních soutěží a vede interpretační kursy. Je předsedkyní Nadačního
fondu Sancti Jacobi Organum.
Jakub Doležal pochází z Ostravy. Hudbě se věnuje od devíti let. Na ZUŠ ve Vratimově u V. Vespalce
začínal hrou na zobcovou flétnu a po roce začal s hrou na trubku. V roce 2006 se umístil jako druhý
v krajském kole soutěže ZUŠ. V tomtéž roce zahájil studia na Janáčkově konzervatoři v Ostravě u
J. Tesaříka, pod jehož vedením se zúčastnil s různými tělesy (např. s dechovým oktetem) několika
soutěží. Jako sólový hráč získal 2. cenu na XXX. soutěžní přehlídce konzervatoří a hudebních
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gymnázií ČR v roce 2009. Studium ukončil absolventským koncertem s Janáčkovou filharmonií
Ostrava. Mezi lety 2013–2016 byl členem orchestru divadla F. X. Šaldy v Liberci. V květnu 2016 se
stal semifinalistou na mezinárodní interpretační soutěži Pražské jaro. Na jaře 2017 vystoupil v rámci
absolventského koncertu s Moravskou filharmonií Olomouc, kde hrál koncert Es dur J. Haydna. Od
roku 2016 nastoupil do orchestru Státní opery Praha, kde působí dodnes, a zároveň je od loňského
roku členem Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK.

SOBOTA – 3. 8. 2019
8:00 – 9:00

vstup volný

P. Benedikt Rudolf MACHALÍK, OPraem.
Mše sv.
Sobota 17. týdne v mezidobí.

9:30 – 11:30

vstupné 65/45/0 Kč

prof. PhDr. Ing. Jan ROYT, Ph.D.
Ikonografie Poslední večeře a eucharistické motivy ve výtvarném umění
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., (1955) stál u zrodu Ústavu dějin křesťanského umění na Katolické
teologické fakulty UK. Jako ocenění za svoji činnost na KTF obdržel v roce 2009 zlatou medaili sv.
Vojtěcha od arcibiskupa pražského, kardinála Dominika Duky. V roce 2000 byl přijat za člena
prestižní zahraniční organizace Görres Gesellschaft (SRN). V letech 2006–2014 byl ředitelem Ústavu
pro dějiny umění Filozofické fakulty UK. Zabývá se starším uměním od raně křesťanské epochy až po
konec baroka. Specializuje se na malířství středověku a křesťanskou ikonografii. Podílel se jako
spoluautor na řadě mezinárodních i domácích výstavních projektů. Od roku 2014 je prorektorem
Univerzity Karlovy v Praze pro tvůrčí a ediční činnost.

14:00 – 15:30

vstupné 50/35/0 Kč

prof. RNDr. Milan KODÍČEK, CSc.
O čem je současná biochemie
Prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc., je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Ve
vědecké kariéře, kterou začal na Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV, pokračoval na Ústavu
hematologie a krevní transfuze v Praze. Od roku 1990 působí na VŠCHT Praha. Ve své badatelské
práci se věnoval problematice prostorového uspořádání proteinů, neurohypofysárních hormonů
a přinesl zásadní poznatky o přítomnosti kontraktilního aparátu v membráně lidské červené krvinky.
Na VŠCHT Praha stál u zrodu laboratoře aplikované proteomiky a jako jeden z vůdčích pedagogů
Ústavu biochemie a mikrobiologie formoval studijní obor Klinická bioanalytika, výrazně přispěl
k rozvoji moderní výuky biochemie a biofyzikální chemie, vychoval řadu úspěšných absolventů
a neúnavně organizuje mezi studenty populární odborná setkání. Profesorem byl jmenován
v roce 2001.
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15:45 – 17:15

vstupné 50/35/0 Kč

PhDr. Aleš VALENTA, Ph.D.
Německo: mýtus a realita
Klíčem k pochopení německé politiky je její konsensuální charakter, podmíněný
permanentním úsilím o překonávání dědictví nacionálního socialismu. Od 70. let však
princip konsensu, na který jsou Němci patřičně hrdí a jenž přinesl v minulosti zemi
záviděníhodnou stabilitu, začal degenerovat v úzce vymezený názorový koridor a „boj proti
pravici“. V éře Merkelové dosáhl tento vývoj stavu, v němž je omezována politická soutěž a
ohrožena podstata německé demokracie.
PhDr. Aleš Valenta, Ph.D., (1964, Jilemnice) absolvoval FF UK, obor historie (1986). V roce 2004
obhájil doktorskou práci. Za starého režimu působil v Krajském muzeu východních Čech v Hradci
Králové a po propuštění v důsledku protirežimních aktivit krátce v cihelně Předměřice. Po roce 1989
byl okresním manažerem Občanského fóra v Hradci Králové, parlamentním tajemníkem min.
zahraničí, novinářem a politickým analytikem ODA. V letech 1995–2011 vyučoval historii na
Pedagogické, resp. Filozofické fakultě Univerzity HK. Jako historik se zabýval raně novověkou
aristokracií a politickými dějinami rakousko-uherské monarchie. Od roku 2011 působil jako archivář
a nezávislý publicista. Od července 2016 je politickým analytikem Institutu Václava Klause.

20:00 – 22:00

vstupné v předprodeji 290 Kč / na místě 350 Kč

Karel PLÍHAL
Recitál
Ojedinělý hudebník, textař a poeta se po koncertní pauze způsobené zdravotními potížemi
s rukou vrací na koncertní pódia. Karel Plíhal v jedné chvíli dokáže publikum rozesmát
veselou básničkou, aby vzápětí posluchače rozněžnil a roztesknil emotivním textem písně.
Jednočlennou kapelu Karla Plíhala posílil skvělý kytarista Petr Fiala, kterého Karel potkal
na hudební škole v Hradci Králové.
Na Plíhalově koncertě posluchače čeká jemná a hravá poetika, komorní atmosféra, a to vše
ve formě inteligentně humorných, často vyzrále sebeironických textů nebo krátkých
veršovánek uvozujících či doplňujících jednotlivé písničky. A zároveň famózní kytarové
umění.
Nevhodné pro děti do 12 let!
Délka pořadu: 120 min (včetně 20minutové pauzy)
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NEDĚLE – 4. 8. 2019
8:00 – 9:00

vstup volný

P. Tomáš HOFFMANN
Mše sv.
18. neděle v mezidobí.

9:30 – 11:00

vstupné 50/35/0 Kč

Mgr. Jan Petr KOSINKA
Pronásledování křesťanů v současné Evropě
Antidiskriminace se stala základním programem státní moci s cílem zajistit rovnost všech
menšin, nikoliv však v příležitostech, ale ve výsledcích. To je v rozporu s inherentními
principy přirozenosti, přirozeného práva a zdravého rozumu, které jsou integrální součástí
katolické morálky. Současný konflikt a z něho plynoucí persekuce křesťanů se nevede o
věroučná témata. To, o co se nyní hraje, je snaha neomarxistů prostřednictvím ovládnutého
státního aparátu i nestátních mocenských institucí (zejména médií a velkých korporací,
neziskového sektoru apod.) přivést křesťany ke kapitulaci a akceptaci od základu radikálně
odlišné definice člověka, smyslu života a řádu světa.
Mgr. Jan Petr KOSINKA je právník a sociální pracovník. Působil mimo jiné v Kanceláři veřejného
ochránce práv v Oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody a na Nejvyšším soudě jako
asistent předsedkyně senátu. Nyní je osobou samostatně výdělečně činnou a poradcem v občanské
poradně. Studuje v distančním doktorském programu obor Teorie práva na Právnické fakultě MU.

11:15 – 12:45

vstupné 50/35/0 Kč

MUDr. Tomáš ŠEBEK
Lékaři bez hranic
MUDr. Tomáš ŠEBEK (1977, Praha) v roce 2002 zakončil studium všeobecného lékařství na
1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a nastoupil jako všeobecný chirurg do Nemocnice Hořovice.
V roce 2004 založil společnost, která dnes provozuje unikátní odborný portál proLékaře.cz a českou
internetovou jedničku v kategorii zdraví – uLékaře.cz. V roce 2010 se připojil k mezinárodní
organizaci Lékaři bez hranic a odjel na svou první misi na Haiti. Do současnosti absolvoval další mise
(Haiti, 2× Afghánistán, Jižní Súdán a Jemen). V roce 2013 nastoupil do Nemocnice Na Františku
v Praze, kde pracuje jako ordinář chirurgické jednotky intenzivní péče. Tomáš Šebek je
dvouatestovaný všeobecný chirurg s třináctiletou praxi v chirurgii a traumatologii. Momentálně se
specializuje na laparoskopické výkony v oblasti břišní dutiny a zároveň se na misích s Lékaři bez
hranic věnuje úrazové chirurgii břicha, hrudníku a končetin. O práci s Lékaři bez hranic napsal knihy
Mise Haiti – 5 měsíců s Lékaři bez hranic, Mise Afghánistán – český chirurg v zemi lovců draků,
Africká zima.
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Informace
Obecné informace
Místem konání 29. Akademických týdnů (AT) je opět areál chaty Horalka ve Sněžném
(okres Rychnov nad Kněžnou). K areálu je možno dojet automobilem, cesta bude značena
směrovkami z Nového Města nad Metují a z Dobrušky. Parkovat je možno na louce
v sousedství areálu. Plánek areálu chaty Horalka je uveden na straně 27.
Zveme Vás na jednotlivé pořady, vstup není podmíněn ubytováním. Na místě je možno si
zakoupit vstupenky na jednotlivá vystoupení nebo permanentky na 10, 20 a 40 hodin
přednášek s výraznou slevou. Permanentky platí pouze na přednášky, neplatí na divadelní
představení a koncerty. Vstupenky na koncerty Scholy Gregoriany Pragensis a Karla
Plíhala můžete zakoupit v předprodeji v Městském informačním centru Nové Město nad
Metují, v kanceláři Akademických týdnů (na níže uvedené adrese, v době konání AT
v hlavní budově Horalky) nebo elektronicky na webu vstupenky.akademicketydny.cz.
Během akce nabízíme prodej občerstvení, knih a nahrávek pořadů a také službu hlídání
dětí během programu. V případě úrazu poskytujeme první pomoc v kanceláři.
V areálu chaty Horalka je možné využít krytý bazén, dětské a sportovní hřiště, stravovací a
ubytovací zařízení, toalety a sprchy. Vstup domácích zvířat (vyjma asistenčních psů) do
areálu a vaření na vlastních vařičích není povoleno.
Sponzorství – jsme vděčni za každou Vaši pomoc, kterou podpoříte Akademické týdny.
Případný dar zasílejte na 2100545269 / 2010, variabilní symbol: 40 + rodné číslo bez
dodatku za lomítkem. Předem děkujeme.

Kontakty
Akademické týdny o.p.s., Husovo náměstí 1228, 549 01, Nové Město nad Metují

Přihlášky, ubytování, strava, doprava:
+420 494 909 103
ubytovani@akademicketydny.cz

Obecné dotazy:
+420 494 909 100
info@akademicketydny.cz

Veškeré kontakty naleznete na webu www.akademicketydny.cz/kontakt.
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Doprava
K dopravě na Horalku lze využít linkové autobusy, které z Nového Města nad Metují jezdí
v okolí obce Sněžné do několika zastávek (viz mapa na dalších stránkách):
•
•
•
•

Sněžné,,Na Krahulci – 1,4 km;
Janov,Tis,odb.Sněžné – 2,5 km;
Sněžné – 0,6 km;
Sněžné,,Horalka – 0 km.

Zdarma zajišťujeme dopravu z těchto zastávek přímo do areálu a zpět. Je však nutné se
objednat alespoň 1 hodinu předem. Souhrnný jízdní řád naleznete na dalších stránkách.
Jestliže neexistuje vhodný linkový spoj na některou část programu, zajistíme z Nového
Města nad Metují dopravu vlastními auty s logem Akademických týdnů. Nutné objednat
alespoň den předem! Doporučený příspěvek za jednu cestu je 20 Kč.
Doprava na koncerty, které probíhají v děkanském kostele v Novém Městě nad Metují, je
pro účastníky bez vlastního vozidla zajištěna mikrobusem. Doprava je zdarma.

Ceník
Případný nárok na zlevněné tarify prosím doložte dokladem nebo potvrzením.
Vstupné (Kč)
Přednáška – 1,5 hodiny
Přednáška – 2 hodiny
Divadelní představení
Koncert Scholy Gregoriany
Pragensis
Bluesový koncert
Koncert vážné hudby

Základní cena
50,–
65,–
100,–
150,–
100,–

Koncert Karla Plíhala

Studenti, důchodci,
ZTP a ZTP/P
35,–
45,–
80,–
předprodej: 200,–
na místě: 250,–
120,–
80,–
předprodej: 290,–
na místě: 350,–

Děti do 15 let
zdarma
zdarma
50,–
zdarma
zdarma

Studenti, důchodci,
Děti do 15 let
ZTP a ZTP/P
Stravování / 1 den / 1 osoba
70 +90 + 80
70 +90 + 80
55 + 80 + 65
snídaně + oběd + večeře = součet
= 240,–
= 240,–
= 200,–
Ceny ubytování jsou uvedeny na www.akademicketydny.cz/cenik-2019.
Ceník stravy a ubytování (Kč)

Základní cena
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Jízdní řád doporučených linkových autobusů na jednotlivé pořady
Nové Město nad Metují (Na Rychtě)
den pořad od

odjezd na zastávku

SOBOTA

PONDĚLÍ – PÁTEK

7:30
9:00
10:45

doprava auty AT

7:43

Sněžné,,Na Krahulci

8:06

9:40

Sněžné,,Na Krahulci

10:06

9:46

Sněžné

10:15 Nový Hrádek,,nám.

13:40 Sněžné,,Na Krahulci 14:06

16:45
17:00

15:40 Sněžné,,Na Krahulci 16:06

14:15 Nový Hrádek,,nám.

13:46 Sněžné

16:17 Nový Hrádek,,nám.

15:46 Sněžné

20:00

doprava auty AT

8:00

doprava auty AT

9:30

doprava auty AT

14:00

Horalka

příjezd přestup

14:30
15:00

13:10* Sněžné,,Na Krahulci 13:32

15:00

doprava auty AT

15:45

doprava auty AT

16:45

NEDĚLE

►►►

15:43 Sněžné,,Na Krahulci 16:06
16:21 Ohnišov,,u Jelena

15:43 Sněžné

20:00

doprava auty AT

8:00

doprava auty AT

9:30

doprava auty AT

11:15

doprava auty AT

14:00
16:15
16:45

13:10* Sněžné,,Na Krahulci 13:32

16:45

15:43 Sněžné

15:43 Sněžné,,Na Krahulci 16:06
16:21 Ohnišov,,u Jelena

* cyklobus, odjezd ze zastávky Nové Město n.Met.,,nám.Republiky!
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Horalka

PONDĚLÍ – PÁTEK

den

pořad
končí

►►►

odjezd ze zastávky

8:30

doprava auty AT

10:30

doprava auty AT

12:15

12:41 Sněžné,,Horalka

SOBOTA

příjezd přestup

13:19 Ohnišov,,u Jelena

12:49 Sněžné,,Na Krahulci 13:36

16:00
16:30
18:15

doprava auty AT
doprava auty AT

21:30

NEDĚLE

Nové Město nad Metují (Na Rychtě)

doprava auty AT

9:00

9:38

Sněžné

10:15 Ohnišov,,u Jelena

9:00

9:52

Sněžné,,Na Krahulci

10:15

11:30
15:30

doprava auty AT

15:53 Sněžné,,Na Krahulci 16:15

16:30
17:15

doprava auty AT

18:15 Ohnišov,,u Jelena

17:38 Sněžné

17:52 Sněžné,,Na Krahulci 18:15

18:15

doprava auty AT

21:30
9:00

doprava auty AT

9:38

Sněžné

10:15 Ohnišov,,u Jelena

9:00

9:52

Sněžné,,Na Krahulci

10:15

11:00

doprava auty AT

11:30

doprava auty AT

12:45

14:15 Ohnišov,,u Jelena

13:43 Sněžné

13:52 Sněžné,,Na Krahulci 14:15

16:00

doprava auty AT

18:15

doprava auty AT
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Ubytování, stravování a další služby
Těm, kteří chtějí na AT strávit více dní, nabízíme ubytování, stravování a další služby.
Můžete tak prožít Akademické týdny jako příjemnou dovolenou se vzděláním a kulturou.
Ubytování pro účastníky nabízíme přímo v areálu chaty Horalka v budovách (pokoje v 1. a
2. patře), ve vybavených chatkách nebo v bungalovech. V areálu je také možné postavit si
vlastní stan (omezená kapacita). 1 km od areálu je sokolské tábořiště, kde je možné postavit
si vlastní nebo využít místní (podsadový) stan. Dále je možné využít ubytování v okolí
(nezajišťujeme): Slavoňov – dům Mariina zahrada (7 km); internát Králíček v Novém
Městě nad Metují (12 km); ubytovna Z-SPORT v N. Městě n. Met. (14 km); turistická
ubytovna v Dobrušce (14 km). Kompletní informace naleznete na webu AT.
Ubytovaným nabízíme kromě běžných vstupenek a permanentek i permanentku pro
ubytované s 30% slevou na veškerý program AT po dobu jejich pobytu (vyjma koncertů
s předprodejem).
Na požádání zajistíme pro ubytované odvoz mezi AT a vlakovým či autobusovým nádražím
v Novém Městě nad Metují a Dobrušce nebo výše uvedeným ubytováním. Doporučený
příspěvek za jednu cestu je 20 Kč.
Strava je v areálu zajištěna. Snídaně se vydávají 1 hod. před dopoledním přednáškovým
blokem. Obědy a večeře jsou vydávány, není-li v programu vyznačeno jinak, ihned po
skončení bloku po dobu 1,5 hod. Stravu odhlašujte nejpozději 2 dny předem. Za včas
neodhlášenou stravu peníze nevracíme! Stravu lze objednat nezávisle na ubytování (i pro
docházející) na uvedených kontaktech. Jídelníček je zveřejněn na webu.
Hlídání předškolních dětí bude během programu AT zajištěno.
Příměstský tábor pro děti od 6 do 15 let bude probíhat od neděle 28. 7. do neděle 4. 8.
Objednávka ubytování, stravy a dalších služeb – prosíme, elektronickou přihlášku
vyplňte co nejdříve pomocí formuláře na stránce prihlaska.akademicketydny.cz. Konec
příjmu přihlášek je 24. července. V případě, že nemáte možnost provést registraci na
internetu, kontaktujte nás telefonicky nebo písemně. Za stravu bude po přihlášení
vyžadována záloha alespoň 400 Kč na osobu.

Kompletní a aktuální informace naleznete na webu

www.akademicketydny.cz
Případné dotazy rádi zodpovíme na uvedených kontaktech, viz též str. 22.
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Mapa zastávek linkových autobusů — Plánek areálu chaty Horalka
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Sponzoři a partneři

Jiří Krýda

MUDr. Ladislav Bortlík

MUDr. Iva Marko

Městské informační centrum

…a další anonymní
a drobní dárci

Římskokatolická farnost
Nové Město nad Metují

Nové Město nad Metují

Mediální partneři
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program: v3
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