Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země
A základy hor se pohnuly v srdci moří.
Žalm 46, 3
Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
ve spolupráci
s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci
Psychosociálním intervenčním týmem České republiky
Spolkem krizovců a humanitářů
pořádá

v pátek 14. října 2011

ve Velké posluchárně Evangelické teologické fakulty UK v Praze, Černá 9 od 10 do
15 hodin
mezioborovou konferenci – reflexi po katastrofě

Bát se nebudeme:
otřásání a trvání v kultuře japonské a české
CÍLE KONFERENCE





Prozkoumat, jaké způsoby zvládání životních a společenských otřesů nabízí kultura japonská a
kultura česká
Učit se ze setkání kultur a posílit připravenost na neštěstí
Hledat české hodnoty: co bychom světu řekli, kdyby se to stalo nám?
Vzdát poctu japonskému národu - lidem, kteří v důsledku březnového japonského zemětřesení
zahynuli, i těm, kteří nesou a pomáhají zvládat jeho důsledky

PROGRAM KONFERENCE
10.00
10.10
10.32
10.54

–
–
–
–

10.08
10.30
10.52
11.14

zahájení konference
Ludvík Armbruster: Klimatické a náboženské zázemí japonských postojů
Zdeněk R. Nešpor: Česká společnost, náboženství a katastrofy 20. století
Robin Shoen Heřman: Pohromy a duchovní odpovědnost z perspektivy japonské

buddhistické tradice

11.14 – 11.38 diskuse
11.40 – 12.00 Jan Čížek: Pod vodou – zpráva o velké povodni na Frýdlantsku, klimatické proměně
světa a pocitu duše po katastrofě (komentovaná projekce)
12.00 – 12.48 občerstvení
12.50 – 13.10 Dana Drábová: Stres v jádře, jádro ve stresu
13.12 – 13.32 Jan Munzar: Povodeň - jedna z možných přírodních katastrof v Česku (historická
13.34
13.56
14.26
14.50

–
–
–
–

13.54
14.26
14.50
15.00

ohlédnutí)

David Labus: Síla katastrofy, síla vize

Já Japonec, já Čech

diskuse
vyhodnocení a závěr konference

Účast na konferenci je bezplatná. Kvůli kapacitě sálu a organizaci budeme dbát na přihlášení.
Zájemce o účast na konferenci prosíme, aby se do 7. října 2011 přihlásili Kateřině Halfarové.
Kontaktní osoba:
Kateřina Halfarová
e-mail: halfarova.katerina@centrum.cz
mobilní telefon: 608 132 342

Těšíme se na shledanou!

Moderátorka konference:
Bohumila Baštecká
e-mail: bastecka@etf.cuni.cz
mobilní telefon: 776 027 468

