Pražská škola alternativ
PROGRAM: LISTOPAD 2012
Pravidelné pondělní diskuse

Místo konání: DIVUS, jižní křídlo, Bubenská 1, Praha 7

Budova bývalých Elektrických (později dopravních) podniků nad stanicí metra Vltavská. Vchod od magistrály.

Pražská škola alternativ bude mít v zimním semestru
jedno zastřešující téma: privatizaci a deprivatizaci veřejných služeb.
5. 11. 2012
18.00

KULTURA A UMĚNÍ JAKO VEŘEJNÉ STATKY

Hovořit budeme o kultuře a zvláště o živém umění a jejich vnímání jako veřejného statku. V kultuře a umění se prosadil pohled, že jde
o nevýdělečnou činnost, které se lidé věnují tak nějak z plezíru. To umožňuje zneužívání umělců jako kvazidobrovolné či alespoň levné
pracovní síly. Staví se proti tomu nově Výzva proti nulové mzdě. Zároveň řada lidí sama působila v amatérských uměleckých souborech
nebo lidi z takových souborů zná. I oni by měli mít nějakým způsobem garantováno místo pro své působení.
Vystoupí: J an Sapák (architekt, Česká komora architektů), Vít Havránek (teoretik a organizátor, Tranzit Display),
Dušan Zahoranský (umělec a kurátor, Iniciativa Nulová mzda)
Moderuje: Patrik Eichler (Masarykova demokratická akademie)

12. 11. 2012
18.00

FINANČNÍ SLUŽBY A PENÍZE JAKO VEŘEJNÉ STATKY

Žijeme v éře financializace ekonomiky, která se odpoutává od reálné situace. Na tom vydělává úzká menšina na úkor většiny.
Jak lze tento nepoměr obrátit? Představíme si různé alternativy, které se už mnoho let celosvětově promýšlejí.
Vystoupí: Ilona Švihlíková (Alternativa Zdola) a Naďa Johanisová (Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita Brno)
Moderuje: Markéta Vinkelhoferová (Ekumenická akademie Praha)

17. 11. 2012 POLITIKA JINAK a PROTI PRIVATIZACI VEŘEJNÝCH SLUŽEB
11.00 –13.00 v rámci demonstrace platformy STOP VLÁDĚ „DEMOKRACIE VYPADÁ JINAK“
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ V PRAZE
Vystoupí: Jakub Patočka, Ilona Švihlíková, Jiří Silný, Jan Májíček a další

19. 11. 2012
18.00

ENERGIE A VODA JAKO VEŘEJNÉ STATKY –
PRO VŠECHNY A UDRŽITELNĚ

Správa a distribuce vody stejně jako energie a jejích zdrojů musí být pod veřejnou kontrolou. Musí být dostupné pro každého a musí být
spravovány udržitelně s ohledem na životní prostředí i sociální potřeby. Jak tedy zajistit všeužitečnost a efektivní správu s veřejnými
statky vodou a energií s využitím existujících i inovativních nástrojů a technologií.
Vystoupí: Milan Smrž (Eurosolar) a Pavel Novák (člen rady města Nové Strašecí)
Moderuje: Tomáš Tožička (Educon)

26. 11. 2012 SHRNUJÍCÍ WORKSHOP:
18.00
KULTURA A UMĚNÍ, FINANČNÍ SLUŽBY A PENÍZE,
ENERGIE A VODA JAKO VEŘEJNÉ STATKY

V úvodu workshopu budou shrnuty základní myšlenky předchozích tří listopadových pondělních seminářů Pražské školy alternativ.
Jednotlivými tématy se poté budou zabývat tři diskusní skupiny s cílem formulovat společnou pozici a doporučení. Výsledky práce
budou prezentovány na konci večera opět v plénu.
Úvodní příspěvek: Jiří Silný (Ekumenická akademie Praha)
Diskusní skupiny povedou: P atrik Eichler (Masarykova demokratická akademie),
Markéta Vinkelhoferová (Ekumenická akademie Praha), Tomáš Tožička (Educon)

Projekt Pražská škola alternativ
je financován
Nadací Rosy Luxemburgové.

Projektu se účastní:
Alternativa zdola, Centrum globálních studií, Ekumenická akademie,

Eurolsolar, Masarykova demokratická akademie, ProAlt, Socialistická solidarita,
Socialistický kruh, Social Watch. Ve spolupráci s DIVUS Studio.

sledujte informace na

www.ekumakad.cz a www.pragerkabarett.cz

