
OTEVŘENÝ PROSTOR 2020:  
Hledají se demokratické, sociální  
a ekologické politiky 
 
Zveme vás na 14. ročník semináře typu otevřený prostor      
Kdy? 5. až 9. února 2020 (středa večer až neděle ráno) 
Kde? V Ekocentru Paleta Oucmanice (okr. Ústí nad Orlicí) Ví ce informací  o ekocentru. 
 
Nové politiky: stačí reforma, či je potřeba revoluce? Jak má vypadat funkční demokracie? Jak 
detabuizovat slova: "solidarita, socialismus, levice"? Jaké jsou naše hodnoty a jak je formulovat? Jak 
čelit neoliberalismu na straně jedné a pravicovému populismu na straně druhé? Jak podporovat tvorbu 
politiky zdola a vrátit demokracii její mnohovrstevnatost?  Jak skloubit ekologické a sociální politiky? A 
jak zapojit lidi do vytváření politik, které mohou snížit jejich komfort? Jak spolupracovat napříč 
generacemi a sociálními vrstvami? A jaké jsou konkrétní kroky k udržitelné a spravedlivé budoucnosti?  
To jsou ne ktere  z ota zek, ktere  bychom na tomto setka ní  ra di probrali.  
 
Vs ichni u c astní ci budou za roven  i lektory a naopak. Program budeme tvor it az  na mí ste  s pomocí  
facilita tora. Semina r  je urc en pro politicke  praktiky i teoretiky, u r ední ky me stske , obecní  i sta tní , 
starosty a zastupitele, c leny i nec leny politicky ch stran a uskupení , novina r e, aktivisty a c leny 
nevla dní ch organizací , uc itele a z a ky a vs echny, kdo hledají  cesty ke smysluplne  politice, ktera  
nezaví ra  oc i pr ed ekologickou krizí  i rostoucí  nerovností  a vycha zí  z idejí  ekologicke  udrz itelnosti, 
vza jemne  solidarity, demokracie a humanismu.  
 
Mezi u c astní ky bude i Anders Ekeland, zkus eny  norsky  ekopoliticky  aktivista, prosazují cí  mimo 
jine  fe rovou uhlí kovou dan . Tlumoc ení  bude zajis te no. Sborní ky z minuly ch roc ní ku  si lze 
prohle dnout na webu Trastu. 

Na seminář se prosím přihlašujte pomocí tohoto formuláře. Odkaz na něj naleznete i na 
stránce www.thinktank.cz. Do formuláře prosím napište něco o sobě, o svých očekáváních 
a o tématech, která chcete diskutovat. Na za klade  odpove dí  vybereme u c astní ky tak, aby byl 
semina r  pro vs echny obohacují cí . 

Přihlášky přijímáme do 31. prosince 2019. Nejpozde ji 10. ledna 2020 va s vyrozumí me, zda 
jsme va s na semina r  vybrali (poc et u c astní ku  je omezen na 25) a poz a da me o zaplacení  nevratne  
za lohy 400 Kc .  
 
Účastnický poplatek bude 2 000 – 6 000 Kč, podle vas ich moz ností , a zahrnuje ubytova ní  a 
stravu (pro vas i informaci: c a stka 3000 Kc  pokryje ubytova ní  a stravu, c a stka 6000 Kc  pokryje 
ves kere  na klady na osobu spojene  se semina r em). Pokud je pro va s obtí z ne  u c astnicky  poplatek i 
v minima lní  variante  uhradit, dejte na m prosí m ve de t. Pokusí me se spolec ne  nají t r es ení .   
 
Organizátoři: Trast pro ekonomiku a spolec nost ve spolupra ci s Ekumenickou akademií , 
Katedrou environmenta lní ch studií  FSS MU a sdruz ení m Limity jsme my.  
 
Organizaci semináře garantují Naďa Johanisová, Standa Kutáček a Karolina Silná. Ví ce 
informací  o semina r i lze zí skat u Nikoly Fouskove  na e-mailu: openspace@thinktank.cz, pr í padne  
tel.: +420 603 863 351.  
 
Těšíme se na vás! 

 

http://www.adminhigh.cz/paleta-oucmanice/
https://www.thinktank.cz/dok/sborniky-ze-seminare-otevreny-prostor/
https://forms.gle/fx4bhp1cGZLVBs418
http://www.thinktank.cz/
mailto:openspace@thinktank.cz

