
                  

 
  

 
 

 

 

 

přesoborová konference   

komunitní krizové a pastorační práce 
na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy 

 
SVOBODA A SPOLEČENSTVÍ 

za nouzového stavu 
 

v pátek 20. listopadu 2020, 10 - 15 
na adrese: https://cuni-cz.zoom.us/j/92208356497 

 
Témata konference  

„Byla to pro mě povinnost, byla to pro mě prestiž“: studentská pracovní povinnost 
„Onemocněli jsme a pro sousedy jsme byli prašiví“: Co dělat pro obnovu sousedství? Jak je 

to se svobodou, strachem, ochranou, solidaritou, rizikem? 
„Umíme víc, než jsme uměli před covidem“: doma, ve škole, i ve smrti 

„Co si ještě nechám-e líbit“: zavření lidé, zavřená církev, zavřené služby a cesty pomoci 
„Nezapomněli jsme? Nezapomínejme“: Původně jsme chtěli konferenci dělat na jiné téma 

„Slavíme!“: PITu je dvacet let a mnozí z nás také slaví výročí! (40-45-65-70-75) 

 
Hlavní cíle konference - na konferenci a též mimo ni 

slyšet se navzájem s rozdílnými postoji a zkušenostmi 
ptát se, co je/bylo/bude pro koho pomocí za obdobných situací    

občansky a kriticky myslet a jednat i za krizových stavů  
zasazovat se o práva a účast na nich 

 
Kontakty:  

Bohumila Baštecká (obsah konference): bastecka@etf.cuni.cz 
Anna Juráčková (forma konference): jurackova.anna@gmail.com 

 

Konferenční materiály na:  
https://web.etf.cuni.cz/ETFN-845.html  

 

 
Program konference 

 
10-10.15 uvítání děkanem UK ETF Jiřím Mrázkem  
              uvítací obřad – 20 let PITu a další výročí (duchovní Bendy Růžička)   
 
10.15-11.25 První rozhovor - požáry: Nezapomínejme   
Cíl: navázat na odkaz požáru v Praze 14, ul. kpt. Stránského (rok od události), s pomocí 
odkazu požáru v Polné (157 let od události); učit se z bilance; udržovat (historickou) paměť 
a vděčnost; vyvážit naši mysl: pandemie tvoří jednu ze souvislostí, nikoli středobod   

 
Požár na Praze 14, ul. kpt. Stránského  
14. listopadu 2019 (zpráva na internetu v čase 7.09):  
Při požáru domu s pečovatelskou službou zemřela žena s asistenčním psem  



On mění časy i doby, krále sesazuje, krále ustanovuje. Prorok Daniel, kap. 2, verš 21  

Co prospěje člověku, by všechen svět získal, ale své duši ublížil? Evangelium podle Marka, kap. 8, verš 36 
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Jeden lidský život si vyžádal noční požár v domě s pečovatelskou službou na Černém Mostě v 
Praze. Hasiči kvůli ohni evakuovali z panelového domu 90 lidí včetně vozíčkářů. Záchranáři 
na místě ošetřili několik zraněných. Příčinu požáru vyšetřovatelé stále zjišťují.  
Michal Prager: Hořelo, a evakuační výtah nebyl evakuační. Čekal jsem na vozíku, jestli mi 
někdo pomůže. (příspěvek bude na webu)   
Jakub Jašek: Byl jsem tam jako hasič.  
Radek Vondra: A já jako starosta? Ráno se opozdilo, a už jsem se nezastavil.   
 
Požár v Polné  
Alena Vyskočilová, studentka Diakoniky: Polná si připomíná 4. srpen 1863 dodnes; 
v důsledku požáru tehdy zůstalo bez přístřeší více než 2000 lidí. (příspěvek bude na webu)   
 
Rozhovor vede: duchovní Bendy Růžička  
Co jsme se naučili z této konkrétní události?  
Co je stejné jako v Polné 1863 a co jiné?  
Co se zkušenostmi udělala pandemie covid-19? 
 

 
11.25-12.15 Druhý rozhovor – pandemie: Čeho se vlastně bojíme      
Cíl: prozkoumat, jak se bojí blízcí a jak vzdálení, a kdo se bát vůbec nemůže; jak je to při 
všeobecné zasaženosti se svobodou, strachem, ochranou, solidaritou, rizikem? 
 
Daniela Doucková: Onemocněla jsem a pro sousedy jsem byla prašivá  
Anna Ouřadová, Zdeněk Tlachač, Michaela Vodová: Jsme zdravotníci, pomáháme  
Rozhovor vede: terénní krizová pracovnice Bohumila Baštecká 
Báli jsme se? Bojíme se? Pokud ano, čeho? Pokud ne, jak to, že ne? 
Jakou reakci okolí jsme potřebovali a potřebujeme?  

 
12.15-13 obědová přestávka  
 
13-14.45 Třetí rozhovor – učení:  Co jsme se naučili a co se nechceme 
naučit 
Cíl: uvědomit si, že to jde. Jde změnit školství, a také jde nechat si omezit občanské 
svobody. Promýšlet, co s tím. 

 
Jarmila Dalhaus, studentka Diakoniky: Individuální kalíšky při Večeři Páně (příspěvek bude na 
webu) 
Petr Juráček, ředitel a učitel ZŠ, a jeho žáci: Jak jsme tím ve škole prošli a co si ponecháme   
Jiří Valenta, právník: Parlamentní kontrola opatření za nouzových stavů  
Anna Šabatová, ombudsmanka (2014-2020): Přiměřenost opatření v době koronakrize   
Rozhovor vede: duchovní Karel Šimr 
Co z naučeného si chceme ponechat a co chceme raději opustit? Jak vyvažovat osobní 
svobodu se závazky ke společenství?  

 
14.45-15 Zakončení konference a poděkování  
Děkujeme mimo jiné zakladatelům, členům, sympatizantům a spolupracovníkům 
Psychosociálního intervenčního týmu: Slavíme 20 let! 
 
A k tomu 40-45-65-70-75: Ondřej Sezima, Karel Šimr, Petr Jandejsek, Milan Kopecký, 
Bohumila Baštecká, Květa Princová, Slávek Vurst, Jitka Šestáková a další!    


