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KRIZE JAKO NOVÝ ZAČÁTEK 
 

Celostátní setkání chlapů v Křižanově 
24. – 27. května 2012 

 
Celý program je koncipován tak, aby nebyl „jen pro odborníky a intelektuály“. 
Naopak, přednášky jsou připraveny pro zájemce, kteří se chtějí seznámit s uvedenou 
tématikou, a to populární formou založenou na příkladech.  
Dnešní doba nás staví před mnoho otázek. Možná zde najdete nějaké odpovědi a navíc 
můžete komunikovat přímo s autory. To stojí za to ! Těšíme se na vás a nebojte se, 
přednášky jsem slyšel a jsou fakt dobrý !!! 
Ludva Hegrlík 
 
Program tohoto setkání zahrne následující témata: 
 

1. Krize společnosti v Egyptě a její odkaz pro nás - přednáš í Prof. Dr. Miroslav Bárta, 
vedoucí egyptologických koncesí v Egyptě a v Súdánu (zabývá se š irš ím pohledem na 
kolapsy starých civilizací a jejich odkazem pro současnost).  

2. Krize finančnictví v dějinách a její odkaz pro nás - přednáš í Ing. Milan Bubeníček, 
finanční expert a poradce zahraničních bank. 

3. Krize rodiny – přednáš í prof. Jan Sokol, PhD., CSc., filosof, antropolog a religionista 
na FFUK. 

4. Krize spirituality západního typu a co s tím - přednáš í Mgr. P. Petr Glogar, OCD 
 
Dostatečný prostor bude věnován i odpočinku a oblíbeným chlapským aktivitám. Autoři 
přednášek s námi stráví i volný večer a bude možné s nimi volně diskutovat o všem, co 
nás napadne. 
 
 
Blíže k jednotlivým přednáškám: 
 
Kolapsy včera, dnes a zítra 
Prof. Dr. Miroslav Bárta 
 
Přednáška přiblíží mechanismus vzestupu a pádu několika civilizací, které od té dnešní 
nejsou svou anatomií příliš  vzdáleny. Každá generace lidstva získává neocenitelné 
zkušenosti, které vzápětí dalš í generace zapomenou. Prof. Bárta dokázal  uchopit 
zkušenosti tisíciletých říš í a na příkladech řeš í vzájemné paralely našeho i historického 
vývoje společenských rozporů, které tvoří větš inu problémů i současného světa. Jeho 
pohled na procesy kolapsů je neotřelý a počítá i s duchovní rovinou. 
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Jak nás uživí virtuální ekonomika? Virtuálně! 
Ing. Milan Bubeníček 
 
Přednáška nám přiblíží polohu finančních služeb v reálné ekonomice. Zabývá se jejich 
výrazným nárůstem v poslední době a hledá, jestli jde o přirozený proces nebo naopak 
o deformovanou strukturu ekonomiky. 
Dalš ími tématy jsou „papírové peníze", centrální banky a „monetární politika" aneb Alenka 
v říš i křivých zrcadel, agitka vs. diagnóza, aneb malá tajemství ekonomické statistiky.  
Téma vypadá na první pohled suše a nezáživně, ale je pojato s nadhledem a vtipem a 
pomáhá nám v orientaci ve finančním světě z úhlu pohledu, se kterým se v médiích 
nesetkáváme.  
 
Krize rodiny 
Prof. Jan Sokol, PhD., CSc. 
 
Rozvolnění rodinných vztahů má pro jednotlivce i pro společnost kladné i záporné stránky. 
Na jedné straně získává člověk mnohem více svobody, má možnost volby. Na druhé straně 
svoboda přináš í pocit osamocenosti. Rozkolísanost rodiny vede ke změnám, které vnímáme 
jako krizi, jež ohrožuje celý společenský systém a jeho fungování. Jedná se o hluboce 
systémově propojená makro a mikroprostředí. Původ a vývoj rodin v dlouhém časovém 
horizontu. Zemědělská rodina, rodina v industriální a současné společnosti. Povaha a 
důvody současných proměn. Funkce a místo rodiny – zhodnocení a výhled.  
 
Krize spirituality – nebát se být malou skupinou 
Mgr. P. Petr Glogar, OCD 
 
Se změnou sociálního postavení rodiny i jedince souvisí nejen probíhající změny sociálních 
vztahů a vazeb, ale i duchovních hodnot. Mnozí dnes připouštějí, že nepatří k žádnému 
náboženství, ale přitom touží po novém a svobodnějš ím, spravedlivějš ím a solidárnějš ím, 
mírumilovnějš ím a šťastnějš ím světě.  
Otázka Boha nepředstavuje pro společnost žádné nebezpečí, neohrožuje lidský život! Je 
třeba neuzavírat svá svědomí před výzvami a problémy, které stojí před námi. Pravdivá 
setkání umožní člověku nalézt sebe samého a stávat se tak jeden druhému bratrem. 
Vytváření malých skupin, komunit či společenství, kde pulzuje život, se stává počátkem a 
východiskem z krize.  
 
Zdravíme Vás a na mnoho dotazů odpovídáme, že prase opravdu bude !!! 
 
Zdeněk Michalec, Petr Glogar, Pavel Hrdina a Ludva Hegrlík 
 
 


