
Pražská škola alternativ 
PROGRAM: ÚNOR 2012 
Pravidelné pondělní diskuse

Projektu se účastní:
Alternativa zdola, Centrum globálních studií, Ekumenická akademie, Eurolsolar, 
Masarykova demokratická akademie, ProAlt, Socialistická solidarita, Socialistický kruh.
Ve spolupráci s DIVUS Studio

 sledujte informace na  

www.ekumakad.cz a www.divus.cz
Projekt Pražská škola alternativ  
je financován  
Nadací Rosy Luxemburgové.

6. 2. 2012 
18.00

Politický cyklus

Rosa Luxemburgová – Ubitý sen o svobodě a důstojnosti
„Svoboda znamená svobodu pro ty, co myslí jinak.“ Německá revolucionářka, narozená v polské židovské 
rodině, stála vždy na straně utlačovaných v opozici proti jakémukoli establishmentu. Věřila, že lidé si 
mohou vládnout sami a společně hledat nejlepší řešení. Byla zavražděna „demokratickými” silami levice 
a pravice 15. ledna 1919, ale její odkaz spontánní organizace, svobody a demokratického socialismu 
zůstává dál živý napříč generacemi.

Ve vzpomínce na výročí jedné z největších žen 20. století promluví:
Jan Májíček (Socialistická solidarita), Michael Hauser (Filosofický ústav Akademie věd ČR)
Moderuje: Tomáš Tožička (Alternativa zdola)
 

13. 2 . 2012 
18.00

Ekologický cyklus

Změna životního stylu
Pravděpodobně nejdůležitějším parametrem nezbytné proměny je změna životního stylu. Tím máme na 
mysli nejenom  ekologické a sociální aspekty, ale současně odklon od panujícího vulgárního materialismu. 
Je třeba vytvořit nový interdisciplinární model, který se nebude vyhýbat výsledkům nejnovějších vědeckých 
výzkumů v oblasti  vzájemného působení  vědomí a hmoty.

Vystoupí:  Milan Smrž (Eurosolar), Táňa Fišerová
Moderuje: Tomáš Tožička (Alternativa zdola)
 

20. 2. 2012 
18.00

Feministický cyklus

Co dlužíme cizincům? Migrace, ženy a alternativy
Od 90. let postupně narůstá počet migrantek a migrantů, kteří žijí v České republice. Přístup státu k nim 
se však vyznačuje represivní politikou, která zaměstnavatelům otevírá široký prostor pro diskriminaci 
a porušování základních lidských práv. Žije česká společnosti na úkor migrantů a migrantek? Jsou zde 
porušovány mezinárodní závazky, ke kterým se Česká republika zavázala? V čem je situace migrantek 
odlišná? Jaký dopad má migrační politika na rodiny cizinců? Kudy vede cesta integrace? Jak souvisí 
feminismus s migrací? 

Vystoupí:  Petra Ezzeddine (FHS UK), Pavel Čižinský (Multikulturní centrum Praha),  
Hana Víznerová (socioložka)

Moderuje: Zuzana Uhde (Social Watch) 
 

27. 2. 2012 
18.00

Sociálně-ekonomický 
cyklus

Stanou se družstevníci blanickými rytíři české ekonomiky?
1. ledna 2012 začal Mezinárodní rok družstev, vyhlášený VS OSN pod heslem: „Družstva vytvářejí lepší 
svět!“ Česká družstva vybudovala již za c. a k. monarchie tak významné projekty jako pražskou Petřínskou 
rozhlednu, legendární „Posázavský pacifik“ (železnici Modřany - Čerčany - Dobříš) či Národní divadlo, a za 
1. republiky mj. Pražskou ZOO. Koncem 80. let dosáhl věhlasu družstevní  
Agrokombinát Slušovice, který byl v roce 1990 rozbit. Současně bylo do  
ekonomických i morálních trosek uvrženo celé české družstevnictví.  

Vystoupí:  Magdalena Hunčová, Jaromír Císař (bývalý ministr MMR),  
František Stočes (Alternativa zdola)

Moderuje: Jiří Silný (Ekumenická akademie) 
 

MíStO kONáNí: DIVUS, jižní křídlo, Bubenská 1, Praha 7
Budova bývalých Elektrických (později dopravních) podniků nad stanicí metra Vltavská. Vchod od magistrály.


