
Na počátku bylo SLOVO ... 
Institut pro péči o kulturní a intelektuální 
dědictví vznikl z potřeby mapovat 
dlouhodobě a hloubkově postoje lidí 
z akademické půdy a nejen jí. Sdružení si 
klade za cíl přispívat k rozvoji svobodné 
společnosti založené na odpovědnosti 
a svobodě jednotlivce a řádném fungování 
zprostředkujících struktur, dále chce českou 
veřejnost seznamovat především s odkazem 
na kulturní a intelektuální aktivity našich 
předků i současníků. Týká se to nejen 
myšlenkových proudů, ale i jejich odkazu.
IPPKID je zde proto, aby pomocí 
orientovaných slov přispíval k veřejné diskusi 
... 

Podstatou člověka je svoboda
  George Wilhelm Friedrich Hegel

Program 2015

Rok 2015 je rokem 600. výročí Jana Husa, a proto je vhodné vyjít 
z jeho teze: „Pravda je jen to, co je dobrem všech“ Lidé spojení 

s IPPKID hodlají jednat v tomto duchu. 

Po představení projektu Fenomén transformace – v říjnu 2015 
pracujeme na tematické řadě – a to: Evropa – Evropská unie – 

Češi v ní, což je projekt zaměřený do budoucnosti, ale též jsme se 
rozhodli zaměřit na otázku mecenášství, jejíž význam je - bohužel 
– v současné době nedoceňován. 

Mnoho bylo řečeno, mnoho bylo roztroušeno po sbornících, ale 
málo integrováno a také žito ...    

Martin Soldát
Ředitel IPPKID



Evropa a evropská unie
„Evropa nejsou oni, ale MY“¨

Naším cílem bude zamyslet se v dialozích, rozhovorech a 
přednáškách nad otázkami:  

Jak se dá definovat Evropa? Kde jsou její myšlenkové zdroje a kořeny?  
Kdo to je Evropan a jaká je jeho role? 
K čemu je nám Evropská unie?  
Jsme dostatečně aktivními občany, nebo spíše zastáváme 
pozici “dobrého vojáka Švejka?” 

Garant IPPKID: Roman Joch 
Podtémata: Kořeny evropské tradice, Evropská unie a regionální partnerství, 
Evropa a ten druhý, Imigrace, budoucnost demokracie ... 
Období: 2015-2020

Mecenášství

Často se setkáváme s otázkou daru, obdarovávání, ovšem ne tak často 
s mecenášskou činností, přestože naše republika měla v minulosti 

velké mecenáše, tedy lidi, kteří nehleděli jen na osobní prospěch 
a nečekali, co jim poskytnuté peníze přinesou. Později ovšem byla řada 
mecenášů totalitními režimy vyštvána ze země, nebo zničena. Rádi 
bychom se v projektu o mecenáších a mecenášství zaměřili na jeho 
význam pro otevřenou společnost. Pokud by neexistovali ti, kteří jsou 
schopni se o svůj zisk podělit, společnost je ohrožena v jedné základní 
hodnotě – a to solidaritě, bez níž není svobody. Jsme lidé, kteří sdílí 
prostor s druhými, a proto je naší povinností slyšet hlasy potřebných.  
Dar, který dáváme, není vynucen zoufalstvím, ale je občanským postojem, 
jímž sdělujeme: jsem člověk. Chceme se alespoň orientačně zeptat naší 
populace, kolik lidí má podobný názor.

Garant: Štěpán Wolde
Období: 2015 - 2016
Podtémata: dar, sponzorství, reklama, charita, P. R. pro jednotlivce i 
kapitálově silné skupiny.

Profily osobností
Petr Pithart – politolog, právník, bývalý politik – teoretické reflexe  
Roman Joch – politolog, ředitel Občanského institutu.

Výstupy: medailonky osobností
Garant IPPKID: Martin Soldát 
Období: 2015-2016
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