
Přijměte upřímné pozvání Spolku IRENE     

Konference Prix Irene 2022 

OBČAN A MRAVNOST DĚJIN 

sobota 19. listopadu 

Oddělení pro vzdělávání a kulturu ŽM v Praze, Maiselova 15 

PROGRAM 

9:00-9:15        Václav Trojan – uvítání a laudatio 

9:15-9:45        Petra Procházková – slovo laureátky 

9:45-10:00      Kateryna Kolcová Tlustá – pocta hudbou   

10:00-10:30    přípitek a pauza 

10:30-12:00    dialog s dosavadními laureáty – moderuje Věra Roubalová 

12:00-13:00    pauza – oběd na místě  

13:00-14:30    přednášky s diskusí – moderuje Petr Brod 

Jakub Szántó: Konfliktní novinařina vs. novinařina z konfliktů 

 Viktor Pasničenko: Válka na Ukrajině a volba mezi "správným" a "nesprávným"   

světem 

14:30-15:00    pauza, káva  

15:00-16:30    přednášky s diskusí – moderuje Helena Klímová 

 Jiří Šimek: Psychologie mravnosti v 21.století 

 Michael Šebek: Apokalypsa a možnosti naděje 

16:30-17:00     pauza 

17:00-18:30     large group – moderují Michael Šebek a Helena Klímová  

 

Vstupné:  

- celodenní vstupné 900 Kč, studenti a důchodci 700 Kč (cena vstupného zahrnuje 

přítomnost na konferenci, oběd a kávu o přestávce) - pořadatelé uvítají dobrovolné 

navýšení vstupného se záměrem solidarity s občany zasaženými zdražováním apod. 

- na místě 1000 Kč, studenti a důchodci 800 Kč – prosíme, přihlaste se raději dříve 

- kolegové z Ukrajiny vítáni zdarma, prosíme ale o oznámení účasti předem na 

spolekirene@gmail.com 

 

Registrace: na webových stránkách https://www.spolekirene.cz/aktuality/ 

Za Spolek IRENE zvou Pavel Battěk, Eliška Jírová, Helena Klímová, Martina Krynská, Eva 

Kuželová, Věra Roubalová, Václav Trojan (předseda) 

Udělení ceny podpořili paní Karla a pan Ing. Jiří Lažanští – pořadatelé upřímně děkují! 

mailto:spolekirene@gmail.com
https://www.spolekirene.cz/aktuality/


STRUČNÁ CV podle abecedy 

 

PETR BROD  

Nar. 1951 v Praze, 1969 se s rodiči přestěhoval do Bavorska. Po maturitě v Mnichově 

studoval na tamní univerzitě politologii, dějiny východní a jihovýchodní Evropy a 

žurnalistiku. Během studia absolvolal jednoroční pobyty na London School of Economics 

and Political Science /v Londýně/ a na Harvardově univerzitě /v Cambridge, Mass., 

USA/. Titul M.A. získal v roce 1977 na Univerzitě Ludvíka Maximiliána v Mnichově. 

1980-1987 pracoval v BBC Londýn, poté až do r. 1993 v rozhlase Svobodná Evropa, zprvu v 

různých funkcích v mnichovském ústředí /asistent amerického ředitele, 

zahraničněpolitický redaktor v čs. oddělení, editor/ a v letech 1990 až 1992 jako první stálý 

zpravodaj a vedoucí redakce SE v Praze. 

1993-1996 redaktorem deníku Süddeutsche Zeitung v Mnichově. Po dvouleté pauze, kdy 

byl v Mnichově na volné noze, se v roce 1998 do tohoto listu vrátil a stal se jeho pražským 

zpravodajem. 

2000-2006 vedl Brod pražskou redakci BBC. V posledních letech je opět publicistou na 

volné noze a m.j. moderoval Historický magazin stanice ČT24. Pravidelně také vede 

debaty o současných a historických tématech v Oddělení pro vzdělání a kulturu 

Židovského muzea v Praze. Brod je členem správních rad Česko-německého fondu 

budoucnosti a Nadace Židovské obce v Praze. 

 

Mgr. HELENA KLÍMOVÁ  

(*1937) psychoterapeutka v soukromé praxi, výcviková skupinová analytička, publicistka. 

Absolvovala FFUK, psychoanalýzu u JUDr. et MUDr. Otakara Kučery, vzdělání a výcvik v 

psychoterapii a ve skupinové analýze. V šedesátých letech redaktorka Literárních novin, v 

sedmdesátých letech většinou smlouvy o dílo, od konce let osmdesátých profesí 

psychoterapeutka. Zabývá se zejména transgeneračním přenosem traumatu holocaustu a 

jeho terapií a také chováním člověka ve skupině, včetně velkých skupin. Signatářka CH 77, 

spoluzaložila ČSPAP, Spolek IRENE, Rafael Institut. Od r. 2007 celoživotní čestná členka 

Group Analytic Society (London).  

 

Mgr. VIKTOR PASNIČENKO 

Narozen v Polsku, většinu života strávil na Ukrajině. Základní psychologické vzdělání: 

Moskevská státní univerzita M. V. Lomonosovova. Psychologická praxe na Ukrajině 

(25 let): práce v psychiatrické nemocnici a ve školství (lyceum, gymnázium), zřízení centra 

psychologického a pedagogického poradenství a práce v něm, výuka psychologie na 

Černovické státní univerzitě. Kvalifikační kurzy v ČR: dopravní psychologie, psycholog ve 

zdravotnictví. V Praze žije a pracuje od r. 2013, od 2016 má soukromou praxi.  



 

Ing. VĚRA ROUBALOVÁ KOSTLÁNOVÁ 

Po roce 1989 pracovala jako sociální pracovnice v uprchlických táborech MVČR. Poté 

v nevládních organizacích zabývajících se migranty a uprchlíky. V roce 2001 absolvovala 

výcvik v gestalt terapii a psychosyntéze, a v roce 2006 absolvovala výcvik v integrativní 

supervizi Českého institutu pro supervizi. V Rafael Institutu se dlouhodobě zabývá 

traumatem holocaustu včetně transgeneračního přenosu traumatu a jeho terapií. Je 

vedoucí Rafael centra. V InBázi, z. s. vede sdružení TEP (terapie příchozích), které 

poskytuje terapii migrantům a uprchlíkům. Věra Roubalová také poskytuje supervizi. Je 

signatářka Charty 77. Má čtyři děti a mnoho vnoučat. V posledním období je supervizorka 

ukrajinských terapeutek a pomocných organizací. 

 

PhDr. JAKUB SZANTÓ  

Jako televizní reportér začal Jakub Szántó pracovat v roce 1999, původně na TV Nova, v 

roce 2006 přešel do České televize. Mezi lety 2013 a 2018 působil jako její první stálý 

zpravodaj na Blízkém východě, na který se ve své kariéře soustředí. Na zpravodajském 

postu pobýval se svou ženou, novinářkou a úspěšnou televizní scenáristkou Lenkou 

Szántó, a syny Eliášem a Benjaminem. Je laureátem Novinářské ceny 2014 za 

zpravodajské pokrytí majdanské revoluce na Ukrajině a od roku 2017 také nejprestižnější 

novinářské Peroutkovy ceny. Za svou literární prvotinu Za oponou války (Argo, 2018), která 

popisuje zkušenosti z válek, převratů a revolucí, obdržel v roce 2019 cenu Magnesia 

Litera. Jakub Szántó vystudoval na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a moderní 

dějiny na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Studia ukončil doktorátem z moderních 

dějin na Univerzitě Karlově. Knižně publikoval tituly Z IZRASTINY S LÁSKOU – 

REPORTÉREM MEZI DVĚMA ZEMĚMI a ZA OPONOU VÁLKY – ZPRAVODAEJM NEJEN 

NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ. 

 

PhDr. MICHAEL ŠEBEK, CSc.  

Klinický psycholog, psychoanalytik. Tréninkový a supervizní analytik České 

psychoanalytické společnosti, v minulosti dvakrát jejím prezidentem, v minulosti 

opakovaně ředitelem Psychoanalytického institutu ČPS.  

Spoluzakladatel ČSPAP v roce 1994 a člen redakční rady Revue psychoanalytická 

psychoterapie od jejího založení v roce 1999.  

V letech 1993 až 2010 členem mezinárodního editorského sboru časopisu Psychoanalytic 

Inquiry. V letech 2000–2002 evropským tajemníkem prezidenta IPA D. Widlochera.  

V roce 1999 eriksonovským badatelem v Eriksonově institutu v Austen Riggs, MA, USA.  

Od roku 1995 tréninkové aktivity pro Východoevropský institut Han Groen Prakken.  



Od roku 2013 člen Sponsorského výboru IPA pro Moskevskou skupinu psychoanalytiků 

(MGP). Od roku 2016 moderátorem v pracovní skupině CCM (Comparative Clinical 

Methods, David Tuckett). 

Témata: psychoanalytické zkoumání totalitarismu a totalitní psychiky, faktory psychické 

změny, psychosomatika, neuropsychoanalýza. 

 

Doc. MUDr. JIŘÍ ŠIMEK, CSc. 

(*1944) absolvoval FVL UK, má atestaci z vnitřního lékařství a z psychiatrie. Ve 

Výzkumném ústavu psychiatrickém se zabýval psychoterapií a psychosomatiku (1975–

1985). Od r. 1990 se věnuje lékařské etice. S prof. Helenou Haškovcovou založili Ústav 

lékařské etiky při 3. LF UK. V r. 1993 habilitace v oboru lékařská etika. Od r. 2007 učí 

zdravotnickou etiku na ZSF JU v Českých Budějovicích. Podstoupil psychoanalytický 

výcvik a je zakládajícím členem a tréninkovým terapeutem ČSPAP. Je spoluautorem první 

monografie o psychosomatice v češtině (Avicenum Praha l993) a autor knihy Lékařská 

etika. (Grada Praha 2015).  

 

VÁCLAV TROJAN 

* 6. 12. 1945, vystudoval filosofii a sociologii na FFUK, signatář Charty 77.  V letech 1970–

1990 pracoval v Ústavu matematických strojů, nyní senior konzultant informačních 

technologií ve firmě Syntea Software Group, s.r.o. Člen Českého helsinského výboru, 

předseda Spolku IRENE.  

 

  

 

 

 


