8:00
:30
9:00
:30
10:00
:30
11:00
:30
12:00
:30
13:00
:30
14:00
:30
15:00
:30
16:00
:30
17:00
:30
18.00
:30
19:00
:30
20:00
:30
21:00
:30
22:00

plénum

ranní běh

Šapitó

Prales dětem

Jídlo nás spojuje

Veganství/Zero waste a jejich důležitost pro
změnu klimatu

Změny klimatu a hasiči

Ecosexuality

AKČNÍ TRÉNINK

AKČNÍ TRÉNINK

Škola občanské
neposlušnosti

By2020WeRiseUp - otevřená strategická Hry pro utlačované / K115
schůzka.

Spravedlivá transformace pro lidi
i přírodu. Diskuze.

OPEN SPACE

Budoucnost zelené politiky. Diskuze.

Vzděláváním ke klimatické spravedlnosti? Diskuze.

Anti-facist art / Pavel Karous.
Přednáška

MIGRA / K115 / role play hra

Ženské hnutí a změna klimatu.
Workshop

ranní běh

plénum

Společně proti uhlobaronům. Lokální
hnutí odporu. Diskuze.

meluzína

Jan Hlucháň

čtvrtek

8:00
:30
9:00
:30
10:00
:30
11:00
:30
12:00
:30
13:00
:30
14:00
:30
15:00
:30
16:00
:30
17:00
:30
18.00
:30
19:00
:30
20:00
:30
21:00
:30
22:00

Právní workshop
Právní workshop
Právní workshop

DALŠÍ PROGRAM
Právní workshop
AKČNÍ TRÉNINK

VEČEŘE
OBĚD
SNÍDANĚ
VEČEŘE
OBĚD
Donucovací prostřed- Workshop samba bandu
ky aneb obušku, zpátky
do pytle

DALŠÍ PROGRAM

SNÍDANĚ

Škola občanské
neposlušnosti

být v infotentu a provázet lidi po kempu
zapojit se v logistice
HYGIENY - mýdla,
vynášení toalet (bez
toho se dál kemp
nepohne), kontrola
pisoárů, sběr a
vynášení odpadků
zapojit se v logistice
VODY
zapojit se v kuchyni

CO MŮŽEŠ DĚLAT
být v infotentu a provázet lidi po kempu
zapojit se v logistice
HYGIENY - mýdla,
vynášení toalet (bez
toho se dál kemp
nepohne), kontrola
pisoárů, sběr a
vynášení odpadků
zapojit se v logistice
VODY
zapojit se v kuchyni

CO MŮŽEŠ DĚLAT

CO MŮŽEŠ DĚLAT
zapojit se v kuchyni
zapojit se v logistice
VODY

OPEN SPACE

DALŠÍ PROGRAM
SNÍDANĚ

OBĚD

zapojit se v logistice
HYGIENY - mýdla,
vynášení toalet (bez
toho se dál kemp
nepohne), kontrola
pisoárů, sběr a
vynášení odpadků
být v infotentu a provázet lidi po kempu

CO MŮŽEŠ DĚLAT
zapojit se v kuchyni
zapojit se v logistice
VODY
zapojit se v logistice
HYGIENY - mýdla,
vynášení toalet (bez
toho se dál kemp
nepohne), kontrola
pisoárů, sběr a
vynášení odpadků
být v infotentu a provázet lidi po kempu

CO MŮŽEŠ DĚLAT
zapojit se v kuchyni
zapojit se v logistice
VODY

PROGRAM 2

Škola občanské
neposlušnosti
Trénink pro akční trenéry

AKČNÍ TRÉNINK

VEČEŘE

DALŠÍ PROGRAM
SNÍDANĚ
Výroba blokovacích pomůcek

OBĚD

Lezecký workshop

VEČEŘE

DALŠÍ PROGRAM
SNÍDANĚ

Workshop samba bandu

OBĚD

zapojit se v logistice
HYGIENY - mýdla,
vynášení toalet (bez
toho se dál kemp
nepohne), kontrola
pisoárů, sběr a
vynášení odpadků
být v infotentu a provázet lidi po kempu

Šapitó

OPEN SPACE

výroba prachového senzoru luftdaten.
info - workshop

Právní workshop

OPEN SPACE

Škola občanské
neposlušnosti

AKČNÍ TRÉNINK

Právní workshop

Škola občanské
neposlušnosti

AKČNÍ TRÉNINK

Právní workshop
VEČEŘE

Středa

Šapitó

České ekologické hnutí od blokád
Temelína ke klimakempům. Diskuze.

Nic míň než dosud představitelné imaginace ke klimatické spravedlnosti.
Diskuze.

Severní nástupiště
Hmlisto
Kopec šišek

PROGRAM 2

Ani uhlí, ani jádro, ani plyn: jak změnit
paradigma v české klimaticko-energetické politice Diskuze.

Workshop simultánního tlumočení

plénum

nedělě
8:00
:30
9:00
:30
10:00
:30
11:00
:30
12:00
:30
13:00
:30
14:00
:30
15:00
:30
16:00
:30
17:00
:30
18.00
:30
19:00
:30
20:00
:30
21:00
:30
22:00

Šapitó

Jak jsme odhaloali trolly SEVENu v
Greenpeace a jak probíhalo lezení na
komín Chvaletic.

Jak se vyrovnat a jak mluvit s popírači
změny klimatu. Diskuze.

Vizuální kultury zobrazování Země
a geopolitika klimatické změny (EN).
Přednáška.

Vizuální kultury zobrazování Země
a geopolitika klimatické změny (EN).
Přednáška.

By2020WeRiseUp - otevřená strategická Právo je nejúčinnější nástroj ochrany
schůzka.
přírody, zapojte se taky. Workshop.

dáša von fláša

OPEN SPACE

Nenáboženská transformativní praxe
k obnově světa. Workshop.

Hlava na hlavě anebo před velkochovy
hospodářských zvířat se nesehnu.

By2020WeRiseUp - otevřená strategická Jak překonat kapitalismus?
schůzka.
Diskuze.

Energie a demokracie. Jde to dohromady? (EN). Přednáška.

Letecká doprava a jak se jí vyhnout.
Workshop

PROGRAM 2

Cesty ke klimatické spravedlnosti.
Diskuze.

Nerůst - ekonomický realismus pro
klimatickou spravedlnost. Diskuze.

plénum

ranní běh

PONDĚLÍ
8:00
:30
9:00
:30
10:00
:30
11:00
:30
12:00
:30
13:00
:30
14:00
:30
15:00
:30
16:00
:30
17:00
:30
18.00
:30
19:00
:30
20:00
:30
21:00
:30
22:00

Šapitó

slam poetry

Z fosilních totalit k energetickým
demokraciím. (EN) Diskuze.

Dekolonizovat klimatickou spravedlnost: vyhlídky klimatického hnutí ve
východní evropě. (EN) Diskuze.

Konec doby uhelné a jak jej v česku
dosáhnout. Diskuze.

plénum

ranní běh

úterý
8:00
:30
9:00
:30
10:00
:30
11:00
:30
12:00
:30
13:00
:30
14:00
:30
15:00
:30
16:00
:30
17:00
:30
18.00
:30
19:00
:30
20:00
:30
21:00
:30
22:00

Letní škola klimatické spravedlnosti
30. 6. - 3. 7.

V abecedním řazení

Anotace hlavního programu

Ani uhlí, ani jádro, ani plyn: jak změnit paradigma v české
klimaticko-energetické politice (EN) Neděle 16:30

Debata o české energetické politice se dlouhodobě zdá být zaseknutá ve slepé
uličce falešného dilematu mezi fosilními palivy a jadernou energetikou. Odstavování uhelných elektráren se neustále podmiňuje výstavbou nových reaktorů,
uhlobaroni a ČEZ těží z absurdního plýtvání energií i vývozů elektřiny do zahraničí
a emise skleníkových plynů z energetiky se reálně nesnížily prakticky nijak za celá
poslední dvě desetiletí. Skutečná řešení – snižování spotřeby, úspory, ambiciózní
rozvoj obnovitelných zdrojů – jako by ani nebylo reálnou možností. Kde má toto
paradigma, které brání racionální debatě o možnostech řešení klimatické krize,
svůj původ a kdo jej udržuje? Jak jej prolomit na lokální i celostátní úrovni a dosáhnout změny? A jak mohou na tomto úkolu spolupracovat občanské organizace,
lokální iniciativy i neformální hnutí?

Jan Beránek (Greenpeace international), Tereza Stöckelová (Socioložka), Christiane X. (Ende Gelände), Robert Hrdina (Zastavme
Chvaletice), moderují Limity jsme my. Diskuze.
Budoucnost zelené politiky (CZ) Středa 14:00.

Jaká je budoucnost zelené politiky v Česku? Má dnes smysl strana, která má
ochranu jako hlavní téma, nebo je spíš potřeba, aby zásadní environmentální
témata řešily všechny strany? Proč politické strany v řešení zásadních otázek
selhávají?

Na přání jsme připustili výjimku v naší zásadě nezvat na Klimakemp politiky a budeme debatovat se zástupci několika politických
subjektů, ale i kritických nestraníků. Diskuze.
Cesty ke klimatické spravedlnosti (CZ) Pondělí 16:30

Hnutí za klimatickou spravedlnost v posledních letech úspěšně začalo zapouštět
kořeny i v české společnosti a podařilo se mu přinejmenším udělat z klimatické krize jedno ze zásadních témat debaty. Jen debata k řešení klimatické krize ale stačit
nebude – jak naznačila i loňská zpráva Mezivládního panelu pro změny klimatu,
potřebné tempo snižování uhlíkových emisí je historicky natolik bezprecedentní,
že si jej nelze představit bez hluboké transformace celé společnosti. Jak by taková
transformace měla vypadat v oblastech energetiky, ekonomiky, vědy či politiky?
A jakou strategii je třeba rozvíjet, abychom k těmto změnám dospěli? Přijďte
diskutovat se čtyřmi předními odborníky z různých oblastí, kteří se těmito otázkami
zabývají.

Eva Fraňková (ekologická ekonomka, Masarykova univerzita),
Alexandr Ač (Ústav pro výzkum globální změny), Lukáš Likavčan,
filosof Masarykova univerzita), Anna Kárníková (Centrum pro dopravu a energetiku). Diskuze.

České ekologické hnutí od blokád Temelína ke Klimakempům (CZ)
Neděle 14:00

S třiceti lety od sametové revoluce uběhne také třicet let od zrození moderního
ekologického hnutí v Československu. Jan Beránek zakládal ekologické Hnutí
DUHA, v němž po víc než následující dekádu řídil práci v oblasti energetiky
a pomáhal vést dlouholetou kampaň za ukončení výstavby jaderné elektrárny
Temelín, včetně každoročních blokád staveniště. Později vedl v centrále Greenpeace International v Amsterdamu globální energetickou kampaň a pracuje zde
dosud. Yvonna Gaillyová byla od devadesátých let aktivní v Českém svazu ochránců přírody, zakládala první českou ekologickou poradnu a postupně vybudovala síť
celorepublikových ekologických poraden. Podílela se na kampani za zákaz fosfátových pracích prostředků a na energetickém přechodu v Hostětíně. V současnosti
je ředitelkou Ekologického institutu Veronica. S vzácnými hosty budeme debatovat
o tom, v čem se z třicetileté historie ekologických aktivit u nás můžeme poučit
a na co z dědictví hnutí devadesátých let dnes můžeme navazovat.

Jan Beránek (Greenpeace international), Yvonna Gaillyová (Ekologický institut Veronica). Diskuze.
Dekolonizovat klimatickou spravedlnost: vyhlídky klimatického
hnutí ve východní evropě (EN) Úterý 14:00

Přestože železná opona padla už před třiceti lety, můžeme stále pozorovat nerovné podmínky a znatelné rozdíly mezi takzvanou východní a západní Evropou. Zatímco čelíme globální klimatické katastrofě je znepokojující v zemích východní Evropy pozorovat takové trendy, jako na jedné straně závislost na fosilních palivech,
zejména uhlí, neambiciózní či zcela chybějící plány na transformaci energetického
sektoru a na druhé straně rostoucí autoritářství, nacionalistické tendence a devalvaci občanské společnosti. Hnutí za klimatickou spravedlnost však prudce roste i v
této části světa. Budeme diskutovat, co mají iniciativy za klimatickou spravedlnost
ve východní Evropě společné, v čem se odlišují, jaké mají vyhlídky do budoucna
a hledat cesty, jak “deCO2lonizovat” hnutí uvnitř celé Evropy.

Olga Gusakova (Eco action, Ukrajina), Karolina Wozniak (Obóz dla
Klimatu, Polsko), Daniel Ruparzow (Extinction Rebellion, Maďarsko), Laura Kovácsová (Bod obratu, Slovensko). Diskuze.
Energie a demokracie. Jde to dohromady? (EN) Úterý 14:00

Energetická demokracie je zároveň požadavkem a politickým programem. Stává
se skutečností s tím, jak tisíce občanských iniciativ, často coby družstva a s programem usilujícím o sociální spravedlnost a inkluzivitu, budují zařízení pro výrobu
a distribuci obnovitelné energie. Také je to i ambiciózní plán mezinárodní aliance
(energetických) odborů pro uskutečnění rázného a masivního přechodu od fosilní
energie za současného zlepšení podmínek pracujících. Oba přístupy jsou slibné
a budou představeny i s návrhy pro první praktické kroky.

Conrad Kunze (sociolog energiewende – Freie Universität Berlin).
Přednáška.
Jak se vyrovnat a jak mluvit s popírači změny klimatu (CZ)
Pondělí 14:00.

Kdo jsou lidé, kteří popírají změnu klimatu a co je k tomu vede? Jaké jsou jejich
nejčastější argumenty a jak na ně reagovat? Má vůbec smysl se s klimaskeptiky
bavit, nebo je to ztráta času? Nejen na tyto otázky odpoví přední český klimatolog,
který se nebojí vstupovat do veřejné debaty, a také muž, který s klimaskeptiky
strávil značný čas a napsal o nich knihu.

chování životního prostředí. Útlum fosilní infrastruktury otevírá palčivé sociální otázky.
Přestože sociálně spravedlivý přechod na obnovitelnou energetiku je už více než
dekádu často skloňovaným termínem, představy o jeho uskutečnění stejně jako dílčí
kroky k jeho uskutečnění se liší. Jak by mohl vypadat sociálně spravedlivý přechod v
České republice? Kdo o něj bojuje a kdo se mu snaží zabránit? Kde se protínají zájmy
pracujících a environmentalistů?

Marta Ctiborová (Český odborový svaz energetiků), Monika Horáková
(zelená odborářka), Patrik (Karmína). Diskuze.
Společně proti uhlobaronům – lokální hnutí odporu (CZ) Středa 10:00.

Jaké jsou zkušenosti z míst, kde lidé čelí uhelnému či jinému fosilnímu průmyslu, se
dozvíme přímo od těch, kteří v těchto místech žijí a proti uhlí bojují. V čem je situace na
Pardubicku, Sokolovsku, Mostecku a Hrádecku odlišná a čím se liší? Jaké jsou osvědčené postupy a taktiky? A jak bychom se mohli navzájem podpořit?

Robert Hrdina (Zastavme elektrárnu Chvaletice), Petr Globočník (sdružení Kořeny), Tomáš Kábrt (Sokolovská beseda), Jiří Malík (Stop HF).
Diskuze.

Vizuální kultury zobrazování Země a geopolitika klimatické změny (EN)
Pondělí 14:00.

Jan Patočka říkal, že “problémem filosofie je svět jako celek.” V situaci klimatické
změny se tímto “světem jako celek” stává planeta – jenomže způsobů, jak si představit
planetu, je hned několik, a tyto představy vedou k často velice odlišným geopolitickým
závěrům. Pokud přijmeme předpoklad, že klimatické změně můžeme čelit jedině pomocí planetární kooperace, jak tuto ambici realizují nebo znemožňují různé vizuální kultury
zobrazování Země?

Lukáš Likavčan. Přednáška.

Vzděláváním ke klimatické spravedlnosti? (CZ) Středa 14:00

“Odborníci na ochranu životního prostředí jsou potřeba”, hlásá Katedry environmentalistiky. “Nač studovat, když nemáme budoucnost”, stojí na transparentech studentů stávkujících za klima. Potřebujeme spíš více studujících nebo další aktivisty? Je politizace
vzdělávání nutný důsledek klimatické krize? Nebo bychom se jí měli co nejvíce bránit?
Jde učit o katastrofě a zároveň proti ní nebojovat?

Bohuslav Binka (vedoucí Katedry environmentalistiky MU), Nikola Durčáková (Fridays for future). Diskuze.
Z fosilních totalit k energetickým demokraciím (EN) Úterý 16:30.

Současná podoba energetiky je vystavená na dominanci energetických koncernů,
držících v rukou infrastrukturu závislou na velkých především fosilních zdrojích energie.
Z energie se stává komodita, jejíž cena nemusí nutně odrážet dopady její výroby ani
spotřeby. Po světě se rozmáhá celá řada projektů, které jdou proti této logice a úspěšně
krotí svůj energetický metabolismus. Jakými cestami demokratizovat energetiku? Jak
fungují úspěšné příklady v zahraničí? Jaké jsou vyhlídky energetické demokracie
u nás?

Conrad Kunze (Freie Universität Berlin), Karel Polanecký (Hnutí Duha)
Karel Tichý (Re:start). Diskuze.
Ženské hnutí a změna klimatu (CZ) Středa 10:00

Co má důraz na klimatickou odpovědnost společného s feminismem? Jak probíhaly
protesty, které spojovaly důraz na rovnost pohlaví s klimatickou spravedlností? A jak
může feministický důraz na sdílení odstartovat přerod v udržitelnější společnost? Proč
právě ženy tradičně dělají častěji práci spojenou s péčí a dopadají na ně změny klimatu
ničivěji?

Magdalena Šipka. Workshop.

Anotace open space:

Anti-fascist art / Pavel Karous Středa 10:00

Přednáška je věnována historii i současnosti angažovaného umění proti fašistickým
a nacistickým ideologiím na Slovenské a České scéně. Přednáška spojená s diskuzí by
se měla zabývat otázkou, jak má vypadat angažované vizuální umění zaměřené proti
fašismu dnes, kdy pravicový populismus, rasistické a xenofobní tendence nabývají
u nás i ve světě na intenzitě. Může mít širší společenskou odezvu tak jako v minulosti?

Ecosexuality. Čtvrtek 10:00

Earth as your lover, not as your mother. Water makes us wet. Become a mermaid,
deep-sea mushroom.

Hlava na hlavě aneb před velkochovy hospodářských zvířat #senesehnu. Úterý 14:00

Velkochovy. Jsou neodmyslitelnou součástí dnešního potravinového průmyslu. Přesto,
že jsou všude kolem nás, často o nich ani nevíme. Ovlivňují naše zdraví, ráz krajiny,
planetu a také životy milionů hospodářských zvířat. Díky nim sice máme dostatek
levného masa, mléka i vajec, zároveň jsou však místem, kde žijí zvířata hlava na hlavě
v těžko představitelných podmínkách. * Přednáška a diskuze (45 min.): Proč nám velkochovy vadí? Kde všude vlastně jsou? Jak ovlivňují život zvířat, změnu klimatu
a zdraví lidí? A jak vypadá celoevropská kampaň proti chovu hospodářských zvířat
v klecích? * Kreativní diskuze ve formátu Open space (1 hod.): Jak rychle a účinně
snížit dopady chovu zvířat na změnu klimatu. Společné hledání cest i slepých uliček.

Hry pro utlačované / K115 Středa 16:30

Hodiny sezení v kettlu, dlouhé trasy demonstrací nebo obtěžující čekání na policejní
stanici. Účast na společenských změnách bývá náročná, měla by ale zároveň být stimulující, osvobozující, kreativní i zábavná. Právě hry jsou skvělou obranou proti frustraci
a únavě z protestů. Přijďte si zahrát, naučit se nebo sdílet hry, které se dají snadno hrát
v rámci různých forem protestních akcí. Součástí workshopu bude i představení některých her inspirovaných zakladatelem divadla utlačovaných Augustem Boalem.

Jak jsme odhalovali trolly SEVENu v Greenpeace a jak probíhalo lezení
na komín Chvaletic Pondělí 10:00

rální stávka, rozšiřování ostrovů pozitivní deviace, nebo celospolečenský sabatical
jsou některé z nich. Jaké jsou naše představy o cestách ke klimatické spravedlnosti?
Jak vystupňovat tlak ke společenské transformaci a neztratit přitom emancipační
étos? Workshop bude vytvářet prostor pro imaginaci v hledání strategií a požadavků
klimatického hnutí.

Prales dětem. Čtvrtek 17:00

Program o spolku Prales dětem, který se zabývá ochranou divoké přírody a vzděláváním ke změně životního stylu a chápání přírody. Představení aktivit a směřování
projektů, diskuze.

Právo je nejúčinnější nástroj ochrany přírody, zapojte se taky.
Pondělí 16:30

Právo poskytuje řadu nástrojů, kterými je možno chránit přírodu, využívá je však
málokdo. K většině z nich není ani potřeba znát paragrafy a rozsudky - stačí trocha
volného času a chuť se zapojit. Vysvětlím, jak na to, a zodpovím vaše dotazy.

Veganství/Zero waste a jejich důležitost pro změnu klimatu.
Čtvrtek 14:00

Workshop Veganství/Zero waste je pro všechny, kteří by rádi přispěli do změny
klimatu co nejvíc, a neví, jak na to. Ukážeme si proč je snížení/vyloučení živočišných
výrobků z každodenního života důležitější, než nejezdit autem a jaký má vliv odpad
na klimatickou změnu.

Výroba prachového senzoru luftdaten.info – workshop. Neděle 14:00

Chceš přispět ke světovému environmentálního výzkumu? Šířit myšlenky open source a citizen science? Nebo prostě jen znát množství prachových částic v místě svého
bydliště? Pokud ano, přijďte si vyrobit vlastní prachový senzor podle návodu
z vlivného německého projektu https://luftdaten.info/en/home-en/.

Vzpoura proti zkáze: jak může občanská neposlušnost zabránit klimatické katastrofě? (představení knihy). Pondělí 14:00

Nakladatelství Neklid představí knihu amerického historika a aktivisty Jeremyho Brechera, která je podle Naomi Kleinové “břitkou, jasnou a důvtipnou syntézou klíčových
konceptů a myšlenek, které pomohou globálnímu hnutí za klimatickou spravedlnost
uspět”.

Změny klimatu a hasiči. Čtvrtek 11:00

Požáry v přírodě, přívalové povodně, čím dál více extrémní počasí. Klimatické změny
působí také na práci hasičů. Jak, to se dozvíme přímo od jednoho z nich.

Anotace další program:

By2020WeRiseUp – otevřená strategická schůzka

By2020WeRiseUp je snaha vycházející z různých klimatických hnutí napříč celou
Evropou, která volá po větší spolupráci a vytvoření strategie pro výhru v boji za
klimatickou spravedlnost tak, aby byla dostatečně rychlá. Zatím válku o klimatickou
spravedlnost prohráváme, ale to nemusí platit napořád. Musíme se dát dohromady,
učit se od sebe navzájem a strategicky plánovat. V minulých měsících byli určeny
vlny akcí, které začnou na konci září 2019. Tato strategická schůzka má za cíl spojit
všechny, kdo mají zájem se přidat do procesu přípravy, propojit hnutí napříč celým
regionem a poskytnout příležitost strategicky plánovat.

Lezecký trénink. Pondělí 14:00

Pojďte si popovídat o některých lezeckých technikách a jejich použití při nenásilných
přímých akcích. K čemu a jak je používá lezecký tým Greenpeace Česká republika?
Podle počtu účastnic a účastníků si také budeš moci vyzkoušet jaké to na laně je.
Jedná se o ochutnávku a základní seznámení s materiálem a technikou.

Ranní běh

Každé ráno se sejdeme před infotentem a půjdeme si na půl hodiny zaběhat po okolí
klimakempu. Včetně koupele, pokud na ni najdeme vhodné místo.

Výroba blokovacích pomůcek
Něco teorie o tom, jak neblokovat jenom těly a taky výroba blokovacího náčiní.

Samba band workshop

Možná už jste na nějaké demonstraci potkali růžovo-stříbrné bubenické kapely, které
protestům dodávají rytmus a živelnou energii. Spousta z nich je zapojena do celosvětové nehierarchické sítě Rhytms of Resistance, do níž patří i naše nově vzniklá skupina Resistance Samba Brno. Chceš se o nás dozvědět víc, nebo si s námi rovnou
zkusit zahrát? Nebo už jste někdy hráli a chybí vám to? Pak přijďte na náš workshop!

Škola občanské neposlušnosti
Akční trénink

Nenásilné přímé akce jsou osvědčenou metodou prosazování legitimních společenských zájmů v situacích, kdy platné zákony chrání nespravedlnost, porušování
lidských práv či nevratné ničení životního prostředí. Pro většinu lidí však metody
přímé akce zůstávají nepřístupným tajemstvím. Jak efektivně zablokovat vlastním tělem příjezdovou cestu či těžební infrastrukturu? Jak se v nepřehledných a vypjatých
situacích organizovat a starat o sebe navzájem? A jak se chovat v kontaktu s policií
tak, aby jste neohrozili sebe ani ostatní? Chceš-li znát odpovědi na tyto a podobné
otázky, je tu pro Tebe workshop o nenásilných přímých akcích – neboli akční trénink.
Těšit se na Tebe bude Síť akčních trenérek Rozruch se zkušenostmi s akcí v České
republice i zahraničí.

Donucovací prostředky aneb Obušku, zpátky do pytle Středa 10:00

Co pomáhá po zásahu slzným plynem? Jak vypadá gumový projektil? Kdy smí
policie použít paralyzér a jak to (ne)funguje v reálu? Ukážeme si fotky a videa s nejrůznějšími donucovacími prostředky, které česká policie používá, a budeme se bavit
o zkušenostech aktivistů u nás i v zahraničí

PR prasárny, co dělá SEVEN, odhalí Ti, kdo jim každodenně čelí.

Jak překonat kapitalismus? / Socsol Úterý 16:30

Kultura

Alexandr Ač (Ústav pro výzkum globální změny), Petr Vidomus
(sociolog klimaskepse). Diskuze.

Systém založený na nekonečné honbě za ziskem zabíjí planetu. Jenže, co s ním? Má
cenu zakazovat létání na dovolenou? Nebo nejíst maso? Společně zkusíme najít cestu,
jak na to.

Dáša Fon Fl’aša

Konec doby uhelné a jak jej v česku dosáhnout (CZ) Úterý 14:00

Jídlo nás spojuje Čtvrtek 15:00

Hmlisto

Pokud chceme zvládnout klimatickou krizi, musí bohaté státy, jako je Česká republika, co nejdříve skončit s těžbou a spalováním nejšpinavějšího fosilního paliva:
uhlí. Technicky konci uhlí nic nebrání – podle odborných studií se jej můžeme
zbavit nejpozději do roku 2030 – uhelný průmysl ale dělá všechno pro to, aby jej
co nejvíc oddálil. Jak jej můžeme přemoci a získat v české společnosti politickou
většinu pro program bezodkladného konce doby uhelné?

Jiří Koželouh (Hnutí Duha) a Radek Kubala (Limity jsme my). Diskuze.

Testování metodiky výukového programu a jeho reflexe. Pomoz lektorům doladit novou
výukovou lekci (pro 2. stupeň ZŠ). Tématem jsou environmentální a sociální problémy
související s produkcí a spotřebou potravin. V rámci lekce se žáci seznámí s faktickými
informacemi a hravou formou (princip kooperativní deskové hry) nacházejí nejzásadnější překážky potravinové suverenity. Poté mají žáci možnost sami hledat řešení předkládaných problémů. Lekce je vytvářena v rámci projektu Ekumenické akademie.

MIGRA / K115. Středa 14:00

Proč je letecká doprava tak levná a jaké má dopady na změnu klimatu? Jak se
létání vyhnout a zároveň se nevzdat cestování? Může mít dražší a delší cesta po
zemi nějaké výhody? Praktické tipy, kde a jak najít spojení vlakem i do vzdálených
zemí, jak nakoupit jízdenky a proč se nebát přestupování.

MIGRA je role play hra, v níž zjistíte, že společnost, kterou jsme kolem sebe vybudovali,
má mnoho hranic, a to nejen ty, které jsou patrné na první pohled. Vžiješ se do role
imigranta/tky, jehož/jíž cílem je získat dokumenty potřebné k tomu, aby si mohl/a začít
budovat zázemí a následně se pokusit začlenit. Zjistíte, že ve skutečnosti zdaleka nezáleží jen na vás. Záleží na tom, odkud jste, jakou řečí mluvíte, koho potkáte na úřadě
a co si vylosuješ v kole osudu. Čeká vás skutečné dobrodružství, skutečná frustrace,
skutečná bezmoc, skutečná diskriminace. Skutečný život člověka hledajícího bezpečí
a potenciálně i domov v cizí zemi.

Nerůst – ekonomický realismus pro klimatickou spravedlnost (CZ)
Pondělí 10:00

Nenáboženská transformativní praxe k obnově světa. Úterý 10:00

Letecká doprava a jak se jí vyhnout (CZ) Úterý 10:00

Martin Hyťha (Nesehnutí). Workshop.

Ve vyspělých zemích je stále těžší dosahovat ekonomického růstu, který se stal
sociálně i ekologicky škodlivý. Podle nedávných výzkumů OSN se další ekonomický růst vylučuje se snížením materiální spotřeby a zastavením změny klimatu. Na
nutnosti růstu je však založená ekonomika a panuje o něm shoda napříč politickým
spektrem. Existují alternativy? Jakými ekonomickými nástroji je možné jich dosáhnout? Nebo je spíš nutné zbavit se pohledu současné mainstreamové ekonomie?

Eva Fraňková (ekologická ekonomka, Masarykova univerzita).
Diskuze.

Pohodu všem? Kudy a jak ke spravedlivému přechodu na obnovitelnou energetiku v České republice (CZ) Středa 16:30
Zdánlivě nepřekonatelný příkop odděluje zájmy pracujících a požadavky za za-

Odmalička som strihnutý do D.I.Y. a to som ešte ani nevedel, čo to je… hrám špinavý
folk s koreňami v punku a bla bla bla, treba vidieť a počuť a nie čítať.

Spájame starú hudeckú hudbu a súčasné pesničkárstvo, korýtkové husle a pastierske píšťaly s mandolou a semiakustickou gitarou.

Jan Hlucháň

Písničkář ze samého srdce Valašska, bohém s duší chlapce. Ve 12ti letech vzal poprvé do ruky kytaru, a už ji nepustil. Jako magnet přitahuje každého, kdo měl tu čest
se s ním někdy setkat. Jeho netradiční texty, chytlavé melodie a energie projevu vás
chytí u srdce. Jan Hlucháň. Osobnost natolik výrazná, že jej netřeba více představovat.

Kopec šišek

Jmenujeme se Kopec šišek a kdysi jsme hráli s kapelou co hrála se Sex Pistols.
Občas se nejmenujeme Kopec šišek, občas se jmenujeme Daniel Landa nebo Mrtvej
projekt, záleží na tom, jako co se zrovna víc cítíme. Měli jsme se možná už dávno
rozpadnout, doufáme ale, že pravda, láska a nová tvorba zvítězí nad skepsí
a pocitem, že všechny hezký písničky už napsali Beatles, Zdeněk Svěrák a Vychcaný knedlíky.

Workshop představí transformativní praxi založenou na konceptu Dialogical Self
Theory. Když připustíš, že rozmanité konfliktní hlasy, které tvoří tvůj svět – arogantní
politik, mravokárný učitel i kapitalista, který ničí tvou budoucnost –, jsou součástí tebe,
a uvedeš je do vzájemných rozhovorů, nastane překvapivá osobnostní proměna, v níž
může dojít i k úplnému převrácení dosavadních mocenských vztahů, které tě utvářejí.
Vztahy se nově uspořádají, dojde k rozvoji vlastností jako je pokora a kreativita, změníš
se a staneš se činitelem obnovy světa.

Meluzína

Nic míň než dosud nepředstavitelné – imaginace ke klimatické spravedlnosti. Neděle 16:30

Severní nástupiště

Klimatická změna je bezprecedentní problém, přesto se naše představy o jeho řešení
často vrací k odpovědím na problémy a situace minulých dekád. Energetická transformace v módu válečné mobilizace, zelený nový úděl, post-uhlíkový komunismus, gene-

Meluzína, pesničkárka a pouličná muzikantka, ak práve necestuje, prebýva a tvorí
v lesoch Myjavskej pahorkatiny. Jej piesne, sprevádzané akustickou gitarou, sú
inšpirované folklórom zemí divokého Východu, odeté vo folkovom šate, poriadne
okorenené balkánsko-cigánskymi rytmami a zahrané s nespútanou energiou punku.
Všade kam priletí, sa strhne nefalšovaný bašável.

Klimakemp nezapře, že je přece jenom tábor. A tak všem, jimž společnost bude dělat
rosa v kanadách a sladký dřevo na zádech, doporučujeme zpozornit u party SEVERNÍ NÁSTUPIŠTĚ. Ať už je to Míša Tučný, Cácory, Pavel Bobek, Bob Dylenů, Člověk
krve v jejich podání nebo třeba vlastní album O myších a o vlcích jisté je,

