
Občanská renesance v době neklidu

Řeš to v Řeži! 
31. 5. – 3. 6. 2012

Indignez-vous! Engagez-vous!

„Myslím si zkrátka a dobře, že obětavci, pociťující odpovědnost za celý svět a znovu 
a znovu se vrhající za jeho posměchu do svých donkichotských dobrodružství, by si měli 

umět – v zájmu obecném i svém – dělat legraci sami ze sebe.“
V. Havel
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Drazí a milí kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní setkání na prahu léta do Řeže u Prahy. Zveme 
Vás jako významné představitele občanské společnosti, jako ty, kteří se navzdory slovutné 
české apatii snaží podněcovat ve společnosti diskusi, snaží se o změny ve svém okolí. Se-
tkání proběhne s dalšími představiteli významných občanských sdružení, iniciativ, umělců, 
filozofů, univerzitních odborníků a zahraničních expertů, kteří se zabývají rozvojem aktiv-
ního zapojení občanů do veřejného dění.

Přijeďte se inspirovat ze zahraničí. Přemýšlet z jiných úhlů pohledu. Diskutovat aktuální 
témata. Sdílet zkušenosti a ideje. Hledat alternativní způsoby. Učit se od ostatních. Obje-
vovat nové trendy. Nasát nové síly. Utéct z každodennosti do Řeže. Poslouchat, dívat se 
a dobře se bavit.
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Program konference

čtvrtek 31. května 2012

19:00 – 19:30 zaHájení setkání
Petr Čáp, Vít Lesák a Michaela Dušková
Centrum občanského vzdělávání, Masarykova univerzita

19:30 – 21:30 ZroZení občanské aktivity v době Zlomu
Přednáška „Zrození občanské aktivity v době Zlomu“, Milan Valach
Brněnský filosof  Milan Valach vyučuje na Katedře občanské výchovy Pedagogic-
ké fakulty Masarykovy univerzity Brně. Je autorem knihy „Svět na předělu. O po-
litické a morální krizi kapitalismu.“ a dlouhodobě se zabývá interpretací širokých 
souvislostí dnešní neklidné doby. V úvodním příspěvku navrhne (doufejme) opti-
mistický filosofický rámec celého setkání.

Po přednášce zveme všechny na večerní posezení nad filozofickou dimenzí aktivismu na břehu 
Vltavy.
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pátek 1. června 2012

9:30 – 11:00 představení Zahraničních hostů a jejich organiZací
(v anglickém jazyce bez českého překladu)

jochum de graaf  – prodemos / holandsko
ProDemos je nizozemská organizace, která se zaměřuje na rozvoj schopností občanů vědomě se 
podílet na fungování demokratickém systému. Mezi klíčové aktivity patří metodologická práce se 
zástupci občanského sektoru. (www.prodemos.nl)

ilona ilowiecka-tańska – Fundacja partners polska / polsko
Fundacja Partners Polska je nadace zaměřující se na podporu kultury mírového řešeni sporů, 
demokratických procesů rozhodování a rozvoj občanské společnosti v Polsku. Do aktivit patří 
mimo jiné školení aktivistů a trénink pro lokální politiky. (http://www.fpp.org.pl/)

john stewart – hacan clear sky / velká británie
Hacan je největší evropská dobrovolná organizace věnující se organizaci kampaní za práva osob 
trpících negativními dopady leteckého provozu. Mezi největší úspěchy patří celospolečensky 
úspěšná kampaň za zrušení výstavby další runwaye na letišti v Heathrow. V roce 2009 byl John 
Stewart zvolen britskými novináři nejefektivnějším aktivistou v UK. (http://www.hacan.org.
uk/)

11:00 – 12:30 panelová diskuZe

14:00 – 17:00 interaktivní workshop proDemos:
„Zkušenost z Holandska: Cíle, realizace a úskalí široké řady participativních metod 
práce s veřejností“
Ve workshopu Jochum představí různé metody, jak zapojovat občany do lokálních 
projektů a jak je probouzet z apatie.

17:30 – 19:00 workshop hacan clear sky „případ heathrow: jak jsme 
to dokáZali“.
John Stewart představí, jaké jsou aspekty úspěšné kamapně, tak aby došla cíle a ne-
rozplynula se po prvních nadšeneckých akcích.

20:30 – 22:00 džem theater
Improvizační show slavných Brňáků na naše neklidná témata dnešní doby
(http://www.facebook.com/dzemimpro)
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sobota 2. června 2012

Po celý den pro vás máme připravenu nabídku praktických dílen. Každý účastník má možnost 
během dne navštívit až 4 dílny dle svého zájmu.

přechod od aktivisty v politika
Odborný garant: martin Škabraha

Přednáší kmenově na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a jako externista na Filozofic-
ké a Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého. Zaměřuje se především na kritickou teorii, 
současnou politickou filozofii a teorii druhé moderny. Vedle akademické činnosti je aktivní 
i jako publicista, jeho eseje a články vycházejí v Salonu Práva, A2, Deníku Referendum a na 
Britských listech.

Facilitátor: Filip pospíšil

antropolog se zaměřením na subkultury a protestní hnutí, lidskoprávní expert a aktivista, 
publicista, zastupitel na Praze 1 (2006 – 2012), nestraník zvolený na kandidátce Strany zele-
ných.

vůdci a aktivisté – společná myŠlenka pro třetí sektor
(v anglickém jazyce bez českého překladu)
Odborný garant: ilona ilowiecka – tanska

Autorka dlouhodobé studie o postojích vůdců a aktivistů v Polsku a jejich roli v občanské 
společnosti. Přednáší na Institutu aplikovaných sociálních věd Varšavské univerzity. Ředitel-
ka Nadace partners Polska.

nová média a aktivismus: velký učitel joseph kony
Odborný garant: jan böhm

Pracuje jako ředitel v organizaci SIRIRI. Vedle toho spolupracuje s řadou organizací, kde 
školí v efektivním využívání sociálních médií. Inicioval projekt Development coffee, který 
pomáhá předávat zkušenosti v oblasti rozvojové a humanitární pomoci. Spolupracuje na ev-
ropském projektu Media4me, který pomáhá k lepší integraci migrantů skrze sociální média. 
Je studentem nových médií na FF UK.

legální limity aktivního občanství
Odborný garant: jan m. passer

Soudce Nejvyššího správního soudu od roku 2001, externě přednášel na Fakultě sociálních 
věd Univerzity Karlovy, nyní externě přednáší na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.
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Soud moudrých to a věčně platí:  
že žití hoden jest i svobody, kdo denně vycházeje v závody si obé musí dobývati.  
(Citováno dle R. Ihering, Boj o právo, Fr. Karafiát/Brno/1875, str. 104)

Facilitátor: ondřej horák

občanský aktivismus a jeho pr v médích
Odborný garant: vratislav vozník

Tiskový mluvčí blokáda Šumavy a Hnutí DUHA.

triky temporality – umění a aktiviZace

Cílem workshopu je představit platformy a jednotlivce, jejichž aktivity lze chápat jako po-
zitivní gesto přesahující sféru současného umění. Po komentované projekci bude čas na 
diskuzi a sdílení zkušeností.

Odborný garant: lenka vítková

Umělkyně, 2006–2010 vedla v Olomouci galerii 36, 2004–2008 byla redaktorkou časopisu 
Umělec a 2006–2008 psala o výtvarném umění do časopisu Nový prostor.

prezentující:

Matouš Mědílek a Daniel Vlček, Galerie Ferdinanda Baumanna, Berlínskej model  
 http://www.fbgallery.cz/

Milan Mikuláštík a Michal Panoch, Univerzita Karla Von Draise  
 http://www.facebook.com/UkdUniverzitaKarlaVonDraise

Jiří Zemánek, Pilgrim o.s.  
 http://uplnkovichodci.blog.cz/1203/putovani-sdruzeni-pilgrim-rip

Blanka Švédová, Uničov  
 http://www.facebook.com/pages/Fotofestival-Uni%C4%8Dov/201901056489327

Matyáš Chochola, Houmlesprojekt, Galerie Potraviny  
 http://www.matyaschochola.cz/

Jan Haubelt, skupina Ládví  
 http://ladviweb.ic.cz/

21:00 – 22:30 buskerville
Rež rozezvučí umělci z iniciativy Buskerville se svým pouličním šarmem
(http://buskerville.cz/)
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neděle 3. června 2012

9:30 – 11:30 těžký úděl aktivisty
Jaroslav Achab Haidler 
Herec, překladatel, fotograf  a bývalý ředitel Činoherního studia v Ústí nad Labem. 
V březnu 2011 jej správní rada divadla odvolala z postu ředitele pro jeho kritiku 
vedení města.
Skupinové sdílení negativních dopadů konání dobra, nápadů jak se bránit vyhoření 
a nucenému odchodu z komunity, pro kterou jsme chtěli jen dobro.

11:30 – 12:30 shrnutí výstupů konFerence a Závěrečné slovo
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praktické informace

účast na konferenci a drobné občerstvení mezi semináři zdarma.

na konferenci se přihlašte pomocí tohoto formuláře:

� http://tiny.cc/vicadw
podrobné informace o akci:

Michaela Dušková, +420 733 307 676, michaeladuskova@email.cz  �

termín a místo konání:
od 19:00, 31. 5. do 13:00, 3. 6. 2012 �
Hotel Vltava, Řež u Prahy (22 minut vlakem z pražského Masarykova nádraží) �

odkaz na mapu:
http://mapy.cz/s/3ETA �

Řež Hotel Vltava

Zdroj: mapy.cz


