Pražská škola alternativ
PROGRAM: ÚNOR 2013
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: půda, krajina a péče o životní prostředí.
4. 2. 2013
18.00

PŮDA A KRAJINA

Půda a krajina jsou veřejné hodnoty, které by měly být spravovány odpovědně ke dlouhodobému prospěchu
všech obyvatel. Půda i krajina jsou utvářeny po dlouhá období a není možné, aby jejich bohatství bylo vyčerpáno
nešetrným hospodařením. Proto je třeba se zamýšlet, jaká správa a péče je nejvhodnější k tomu, aby přinášela
dlouhodobý prospěch odpovědným hospodářům kteří půdu využívají i ostatním lidem, kteří z plodů jejich práce žijí
- všichni společně ve zdravé krajině, která není zdevastovaná lidským počínáním.
Vystoupí: Petr Tuček (zemědělský expert), Václav Zámečník (petiční výbor „Za obnovu zemědělské krajiny“)
Moderuje: Tomáš Tožička (Alternativa Zdola)

11. 2. 2013
18.00

MĚSTO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ve městě dnes žije většina obyvatel planety, čímž se právě město stává pro většinu z nás primárním životním
prostředím. Jak se na jeho kvalitě a proměnách projevuje privatizace a deprivatizace veřejného prostoru a služeb?
Vystoupí: Michaela Pixová (Prague Watch), Vlado Milunič (architekt)
Moderuje: Jiří Silný (Ekumenická akademie Praha)

18. 2. 2013
17.30

OBČANSKÁ ANGAŽOVANOST
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

začátek v 17:30 - promítání filmu NIMBY

(o protestech občanů proti výstavbě paroplynové elektrárny u Mochova)
Současný stav je alarmující: stále vyšší emise skleníkových plynů, stále rychlejší devastace cenných biotopů, stále
rychleji se zvyšující hladina moří, peak oil, peak soil, peak water... Velké i malé případy. Co může dělat? Petice,
protesty, revoluce, zánik...?
Vystoupí: Petr Šedina (právník, vedoucí Ekoporadny, sdružení Arnika)
Milan Jirsák (člen občanského sdružení Mochov - místo pro život)
Moderuje: Milan Smrž (Eurosolar)

25. 2. 2013 SHRNUJÍCÍ WORKSHOP
18.00
PŮDA, KRAJINA A PÉČE

O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Moderují: Milan Smrž (Eurosolar), Tomáš Tožička (Alternativa Zdola), Jiří Silný (Ekumenická akademie Praha)

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

