Program
Klimakempu
U všech částí programu bude možnost
simultánního tlumočení do angličtiny. Program
od zahraničních účastnic proběhne v angličtině
s možností simultánního tlumočení do češtiny.

od hnědouhelných pánví? Jak souvisí krize
bydlení s uhlím a proč se tolik lidí z Ostravy
stěhuje? V jaké Ostravě bychom chtěli bydlet?
Neformální úvodní debata pro všechny místní,
přespolní i přeshraniční.

Pondělí 3.10.

14.00-15.30 Odpolední program I

14.00-17.30 Odpoledne (s přestávkou)

Patriarchát a destrukce planety (dialogická
dílna) - 1. část
(Martin a Maja, Sdruženy)

Energetická chudoba - jak se proti ní
organizovat a jak si svépomocí zateplit domov
(Marika a Josef, Re-set)

Workshop je úvodem do kampaně proti
energetické chudobě a za čistou a dostupnou
energii pro všechny. Dozvíte se v něm o tom,
co to je energetická chudoba, jaké má
systémové příčiny, a jaká opatření nám
pomůžou ji řešit. V rámci kampaně také
chceme svépomocně zateplovat a izolovat
domy, tak, aby se snížila spotřeba tepla.
Na workshopu si vyzkoušíme, jak organizovat
svépomocné skupiny a jak se bavit se sousedy
o energetické chudobě. V úterý a ve středu
na tento workshop naváže dvoudenní
výpomoc místní komunitě se zateplováním
jejich domovů.

Úterý 4.10.

Celodenní program: Zateplování domů
9.30-10.30 Plénum pro všechny

10.30-12.00 Dopolední program
Co se to tady děje aneb proč je Klimakemp
u Ostravy?
(Michal, Veronika, Limity jsme my! a kdokoliv
další)
V čem spočívají největší problémy Ostravy
a dalších měst v Moravskoslezském kraji?
V čem se tato industriální oblast liší

Společná dílna zaměřená na reflexi vztahu
patriarchátu a vykořisťování přírody. Destrukce
ekosystému a brutalita vůči životu je integrální
součástí ideologie patriarchátu a my se
společně podíváme do střev tohoto útlaku
a zkusíme společně prozkoumat možnosti, jak
vůči tomu revoltovat.

Den před a po 24. únoru 2022: klimatické hnutí
na Ukrajině před a během války
(Daria Lazarieva, Ecoaction, Ukrajina)

Klimatické hnutí na Ukrajině bývalo
mírumilovné, chytré a silné. Ráda bych začla
tím, že ukážu fotky a povím příběhy o tom, co
jsme dělali PŘEDTÍM. Druhá část prezentace
bude o zlu, které válka napáchala
na ukrajinském lidu a životním prostředí. Budu
mluvit o tom, jak se kvůli válce proměnily
klimatické kampaně, které jsme na rok
plánovali, jak šok zastavil naši práci a jak jsme
změnili naše priority a cíle.

Workshop psychologické první pomoci - 1. část

Rád*a pomáháš lidem kolem sebe řešit jejich
problémy? Pak je tenhle workshop přesně pro
tebe. Během dvou 90 minutových bloků tě
naučíme základy krizové intervence a práce
s emocemi, abys dokázal*a efektivně pomoct
kamarádům v psychické nepohodě. Součástí
workshopu je i jedinečná možnost nově nabité
dovednosti rozšířit o praxi v awareness stanu,
kde si po celou dobu Klimakempu můžeš brát
směny.

16.00-17.30 Odpolední program II
Patriarchát a destrukce planety (dialogická
dílna) - 2. část
Radikální imaginace - co znamená představit si
radikálně jinou budoucnost?
(Anna Kárníková a Adam Čajka)

Pokud chceme udržet stabilní společnosti
ve stabilním životním prostředí, čeká nás
transformace srovnatelná s přechodem
od feudalismu ke kapitalismu. Nacházíme se
nyní v jakémsi meziprostoru - starý řád se
postupně rozkládá, ale nový ještě neexistuje
více než v mlhavých obrysech (tzv. liminální
stav). Jak můžeme tvořit novou budoucnost
z prostoru nejistoty a neurčitosti? Proč nestačí
si nové uspořádání společnosti a prostě
představit? A jak můžeme radikální imaginaci
jako schopnost zabudovat do svých
každodenních životů?
Workshop předestře dosavadní úvahy Adama
a Anny o tom, co radikální imaginace může být
a jak s ní pracovat, je ale primárně prostorem
ke společnému tvoření. Budeme pracovat
s mnoha různorodými zdroji jako je laterální
myšlení (Edward De Bono), teorie U (Otto
Scharmer), flânerie nebo zen buddhismus.
Vemte si s sebou všechnu inspiraci, ať už
jakkoliv eklektickou.

Workshop psychologické první pomoci - 2. Část
Aktivismus v univerzitním prostředí
(Univerzity za klima)

Za Univerzity za klima vás zveme
na nehierarchickou debatu o aktivismu
ve vysokoškolském prostředí. Sice máme
několik milých mluvčích, kteří se podělí o své
zkušenosti, zároveň chceme ale dát prostor
posluchačstvu a bavit se o příkladech dobré
(i špatné) praxe, vyměnit si kontakty, abychom
se do školy vrátili silnější.

18.30-20.00 Panelová debata
Velké projekty nebo zlepšení pro lidi? Jak může
vypadat spravedlivá transformace v našem
kraji?
Ostravsko a Karvinsko zažilo v devadesátých
letech bezohledný útlum průmyslu
a privatizaci. Abychom předešli nejhorším
dopadům klimatických změn, musíme přejít
na obnovitelné zdroje energie a výrazně
proměnit naše hospodářství. Nemůžeme si
dovolit, aby na změny v ekonomice zase
doplatili běžní lidé. Nemůžeme si dovolit

plýtvání veřejných prostředků. Jak nám
s proměnou kraje pomůže Plán spravedlivé
transformace a 20 miliard korun z EU? Jakou
práci najdou lidé z ohrožených odvětví?
Přinese konec fosilního průmyslu pozitivní
změny i pro místní obyvatelstvo?
Debaty se zúčastní: Zuzana Klusová (SOS
Karviná), Zuzana Vondrová (Centrum pro
dopravu a energetiku), Jiří Krist (Místní akční
skupiny Opavsko). Moderuje Mikuláš Černík.

20.15-22.00 Noční program
Promítání a debata o filmu Chvála
neposlušnosti
(Radek Kubala, Re-set)

Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost ve
filmu - Disobedience (Neposlušnost)
Jak důležitá je občanská neposlušnost
pro vývoj světa? Jaký je rozdíl mezi legalitou
a legitimitou? Proč je důležité umět se vzepřít
nespravedlivým zákonům?
Na tyto i další otázky odpoví druhý filmový
večer z cyklu o historii hnutí za klimatickou
spravedlnost. Promítat budeme tentokrát
výjimečně na Klimakempu, který pořádá hnutí
Limity jsme my!
Promítneme film Disobedience, který popisuje
vzestup hnutí občanské neposlušnosti proti
fosilním palivům.

Kruhové a nekruhové tance pro všechny
(Anna Kárníková a kdokoliv další)

Pokud chceme přežít 21. století, musíme
tančit, říká americká filosofka a tanečnice
Kimerer L. LaMothe. Tanec tvoří a posiluje
společenství, vyvolává čistou radost a dodává
sílu do dalších bojů. K tanci nepotřebujete
žádný um, jen své tělo. Přidat se můžou
všichni, bude to legrace!

Středa 5.10.

Jak na solární panely?
(Radek)

9.30-10.30 Plénum pro všechny

Jak fungují solární panely a kolik elektřiny
dokáží vyrobit? Může si je člověk zapojit DIY?
A kde je vzít, když nemám půl milionu?
Všechno, co potřebuješ vědět, a to i praktickou
ukázkou.

10.30-12.00 Dopolední program

14.00-15.30 Odpolední program I

Spravedlivá transformace školního
stravování
(Žbětka a Anička, Nesehnutí)

Udržitelné městské zemědělství
(Radek a Anička, KPZ z(a)kusme to)

Celodenní program: Zateplování domů

Chodíš do školní jídelny? Chodí tam tvoje dítě
anebo tě jen zajímá téma školního stravování?
Jsi veganka nebo vegetariánka anebo máš
třeba alergii na lepek, a proto se v jídelně
nenajíš? Musíš svému dítěti vařit do školy
obědy, protože v jídelně nemůžou zohlednit
specifika jeho stravování? Chtěl*a bys to
změnit? Na našem workshopu si budeme
povídat o současném systému školního
stravování a jeho (nejen klimatické)
neudržitelnosti a o tom, jak ho můžeme
společně změnit k lepšímu. Usiluj s námi
o zdravé, rostlinné, ke klimatu šetrné obědy
pro všechny! V kampani NESEHNUTÍ Pestré
jídelny pracujeme na změně školního
stravování – chceme, aby se ve školní jídelně
najedli*y všichni a všechny. Potřebujeme
k tomu ale pomoc vás, kdo se ve školních
jídelnách denně stravujete – anebo se tam
naopak nenajíte. Na workshopu se dozvíte, jak
se do kampaně můžete zapojit. Více informací
o kampani najdeš zde: https://pestrejidelny.cz.

Růst nebo život?
(Tadeáš Žďárský)

Žijeme v době krizí - nepřístupné bydlení,
energetická chudoba, narůstající nerovnosti,
častější deprese či vyhoření, klimatická krize.
I když se mohou zdát oddělené, jejich
společným jmenovatelem je ekonomický
systém, který upřednostňuje růst a zisk
na úkor naplnění potřeb většiny lidí a přírody.
Zatímco mezinárodní instituce jako Evropská
unie nebo OSN propagují tzv. zelený růst,
hnutí nerůstu vidí v ekonomickém růstu jádro
samotného problému. Lze skutečně dosáhnout
zeleného růstu? Je vůbec žádoucí? Jaké
systémové tlaky na růst jsou zabudované
do našeho ekonomického systému a jak je lze
překonat? Jak by vypadala nerůstová
ekonomika, která by uspokojovala potřeby
všech uvnitř planetárních limitů?

Komunitou podporované zemědělství v rámci
města: co je to potravinová suverenita a lze jí
v českém kontextu a přímo ve městě
dosáhnout? Jaká jsou úskalí městského
farmaření? Patří vůbec farma do města? Jaké
jsou ekonomické a ekologické aspekty
potravinové produkce? Má to všechno vůbec
smysl? A co budeme jíst?

Práce pro lepší svět
(Ondřej Kolínský)

Spousta z nás má práci, která nám nedává
smysl; produkuje zbytečnosti, ničí životní
prostředí nebo přináší ostatním lidem víc
škody než užitku. Ti méně šťastní nemají ale
práci žádnou. Na příkladu konkrétní obce
zkusíme tenhle dvojí problém řešit - v roli
místních obyvatel budem vymýšlet způsoby,
jak investovat prostředky určené
na transformaci, aby vznikla smysluplná
a bezpečná práce pro místní.

Filozofické čtení a debata
(Univerzity za klima)

Anežka a Tereza, studentky filozofie a historie
a členky Univerzit za klima vás zvou
na občerstvení pro váš intelekt. Společně si
přečteme kratší text z žánru environmentální
filozofie, budeme o něm diskutovat a na závěr
si můžeme dát tipy na další čtivo.

Akční trénink - 1. část

Chceš se na Klimakempu zapojit do přímé
akce? Nebo se plánuješ zapojit do jiné akce
občanské neposlušnosti a bojovat za sociální
nebo klimatickou spravedlnost? Pak se
zúčastni některého z akčních tréninků. Čím
dřív, tím líp, protože nás bude každým dnem
přibývat.
Nenásilné přímé akce v minulosti pomohly
vybojovat volební právo žen, odstranit rasovou
segregaci nebo svrhnout autokratické režimy.
Na tréninku například zjistíš, jak se chovat
v kontaktu s policií tak, abys neohrozila sebe
ani ostatní, nebo jak se ve vypjatých situacích
organizovat a starat o sebe navzájem

Chceš-li se zapojit, přečti si AKČNÍ
KONSENZUS.

16.00-17.30 Odpolední program II
Zelená obnova Ukrajiny: co s klimatickou
změnou a energetickou bezpečností?
(Sofia, Ecoaction, Ukrajina)

Navzdory válečné brutalitě a devastaci, kterou
zahájilo Rusko na Ukrajině, začala naše
společnost plánovat rekonstrukci Ukrajiny.
Spolu s existujícími výzvami, které musíme
řešit tváří v tvář ruské agresi, Ukrajina má
jedinečný potenciál stát se světovou vitrínou
adaptace na klimatickou změnu a odklonu
od fosilních paliv. V tomto semináři budeme
diskutovat o koncepci Zelené obnovy Ukrajiny,
zda to bude příležitosti i pro adaptaci
na klimatickou změnu a jak vybudovat
bezpečnou, zelenou a příznivou budoucnost
pro nás všechny. Seminář povede Sofia
Sadogurska, odbornice na klimatickou
adaptaci z neziskové organizace Ecoaction
z Ukrajiny.

Proč kapitalismus ničí přírodu a jak ho zastavit
(Jan Májíček)
Ačkoli Karl Marx nemohl mít o klimatické krizi
ani potuchy, jeho pozdní dílo ukazuje vznik
tzv. metabolických trhlin, které jsou přímým
důsledkem kapitalismu jakožto hospodářského
a společenského systému. Co nám tato
analýze může říct dnes pro to, abychom svět
nejen zachránili, ale abychom ho mohli vytvořit
takový, jaký si přejeme?

Reunion historických, současných i budoucích
univerzitních ekobuněk
(Univerzity za Klima)

Ať už v Ostravě, Olomouci nebo Praze,
v rámci většího hnutí nebo jenom
„ozeleňování“ vaší katedry, zapojovali jste se
do klimatického aktivismu na VŠ? Pokud ano,
moc vás za (pražské) Univerzity za klima
zveme na společné setkání, pojďme se
seznámit, nasíťovat a zanadávat si na tuhé
univerzitní struktury. Těšíme se.

Akční trénink - 2. část

17.30-18.30 Grilovačka

18.30-20.00 Panelová debata
Jak ven z krize bydlení?

Rostoucí cena za bydlení, nezastropované
nájmy, smlouvy vždycky jen na rok,
nedosažitelnost vlastního bydlení. Krize
bydlení je v posledních několika letech velkým
tématem v Česku i ve světě. Na Ostravsku
a Karvinsku ale existuje už od devadesátých
let. Domovy, do jejichž oprav mnozí
investovali, skoupil uhlobaron Bakala a teď
jsou v rukou nadnárodní firmy Heimstaden,
jedné z největších svého druhu. Města a obce
většinou svůj bytový fond zprivatizovaly a
o zbylé byty se ne vždy dobře starají. Jak se
proti tomu staví místní lidé?
Debata představí příklad založení sociálního
družstva, aby měli obyvatelé a obyvatelky
domů větší kontrolu nad tím, kolik peněz
z jejich nájmů město zpětně investuje
do kvality jejich bydlení. Budeme se bavit
o možnostech společně se organizovat
s dalšími nájemníky a nájemnicemi proti
nadnárodním korporacím.
Probíhá krize bydlení v ostatních částech
republiky stejně jako na Ostravsku
a Karvinsku? Kdo za ni může a co se s ní dá
dělat? Může si zbytek republiky vzít z místní
situace ponaučení? Jak by měla města a obce
k problému přistupovat, aby bylo bydlení
dostupné pro všechny? Povede se to třeba
v Opavě?
Debaty se zúčastní: Eva Lehotská (Komunita
Bedřiška), Jan Malý Blažek (Masarykova
Universita), Jakub Nakládal (Re-set a Paměť
města). Moderuje Veronika Dombrovská.

20.15-22.00 Noční program
Štěstíčko
(Divadlo Feste)

Úzkost. Závist. Songy. Domov.
Bydlení, jeho nedostatek, nepřiměřené náklady
na něj a jeho dramatická podřízenost pouze
tržním mechanismům se stává jedním
z nejtěžších problémů současnosti. Nejistému
nebo nedostatečnému bydlení čelí milion lidí.
A všechno nasvědčuje tomu, že tento trend
bude pokračovat. Proto jsme se rozhodli
věnovat náš aktuální divadelní projekt právě
bydlení.

Fire show

Čtvrtek 6.10.
8.45-12.00 Procházka krajinou Ostravy
(Jan Lenart, Ostravská Univerzita)

Typickou krajinu původní Ostravy, která už
zaniká, můžeme ještě vidět ve Vítkovicích.
Výlet s místním rodákem a environmentálním
geografem Janem Lenartem, během kterého
uvidíme dělnické kolonie, doly, architekturu,
památky, industriální krajinu a budeme mluvit
o tom, jak spolu souvisejí a jaký je jejich
dnešní význam a potenciál.

9.30-10.30 Plénum pro všechny

10.30-12.00 Dopolední program
Jak pomocí nerůstu dosáhneme sociálněekologické transformace (Arnošt Novák)

Nerůst se za posledních několik let stal
z malého aktivistického a akademického hnutí
rezonující vizí, kterou už musel zohlednit
i hegemonický diskurz. Stále ale nežijeme
v erůstové společnosti. Jak vytvářet
nerůstovou utopii tady a teď? A neexistuje už
vlastně kolem nás? Jak propojit trhliny
kapitalismu a docílit sociálně spravedlivé
a ekologicky udržitelné proměny? Kam
směřovat a co konkrétně můžeme udělat?

Klaunsko-aktivistický workshop
(Florent Golfier, tYhle)

Tento workshop se pohybuje na pomezí
aktivismu, intervence a (klaunské)
performance. Nabízí pestrou sadu
performativních a aktivistických cvičení,
s jejichž pomocí si účastníci mohou hledat
vlastní cestu ke klaunství. Heslo zní "Váš
klaun je stejně individuální jako vy", takže
nejsou žádná omezení kromě vaší vlastní
imaginace. Workshopu se mohou zúčastnit
všichni zájemci, předchozí zkušenosti nejsou
nutné. Workshop proběhne v češtině nebo
angličtině podle potřeb účastníků a účastnic.

Fotovoltaika na bytové domy - jak zařídit
levnější elektřinu u nás doma? (Michal Berg)

Praktické zkušenosti z džungle překážek, které
bytové domy musí překonat, aby si na střechu
mohly dát fotovoltaickou elektrárnu. Něco
o přesvědčování vlastníků na schůzích,
právních nástrahách, aktuálně se tvořící
legislativě i technických podmínkách, které je
potřeba vyřešit.

12.00-13.00 Meditace lásky ke krajině
(Žít Laudato si’)

Setkáme se v kempu u šapitó a projdeme se
na klidné místo poblíž kempu. Tam společně
vytvoříme tichý prostor důvěry.
Pro sebe navzájem a pro tuto krajinu
vytvoříme čas, v němž setrváme v údivu,
v přítomnosti všech, kdo tuto krajinu obývají.
Staneme se svědky této malé části svého
ekologického kontextu a zaujmeme k ní
láskyplný postoj s důvěrou, že se tento postoj
rozšíří na celý svět a všechny jeho obyvatele.

12.30-13.30 Náborová schůzka Limity jsme my!

Láká tě přidat se k Limitům? Chtěl/a by ses
přidat, ale nevíš, co bys chtěl/a dělat? Chceš
se dozvědět víc o našem hnutí? Přijď
na náborovou schůzku!
Představíme naše hnutí - co děláme, jaké
máme cíle a hodnoty, jak se do něj dá zapojit.
Na schůzce bude zároveň možné zapojit se
do našeho buddy programu - přiřadíme ti
v Limitech rozkoukanějšího buddyho, který tě
postupně uvede do naší činnosti.

14.00-15.30 Odpolední program I
Setkání nájemníků a nájemnic INN
(Lída a Yuliya, Re-set)

Zakládáme Iniciativu nájemníků a nájemnic
v Praze! Nedostatečnou právní ochranu
a problémy plynoucí z vysokého nájemného
ale zažívají lidé po celé republice. Co máme
za cíle a jak jich chceme dosáhnout? Co byla
naše hlavní motivace pro založení?
Programem bude zodpovězení těchto otázek
i sdílení zkušeností nájemníků.

Akční trénink - 1. část

Chceš se na Klimakempu zapojit do přímé
akce? Nebo se plánuješ zapojit do jiné akce
občanské neposlušnosti a bojovat za sociální
nebo klimatickou spravedlnost? Pak se
zúčastni některého z akčních tréninků. Čím
dřív, tím líp, protože nás bude každým dnem
přibývat.
Nenásilné přímé akce v minulosti pomohly
vybojovat volební právo žen, odstranit rasovou
segregaci nebo svrhnout autokratické režimy.
Na tréninku například zjistíš, jak se chovat
v kontaktu s policií tak, abys neohrozila sebe
ani ostatní, nebo jak se ve vypjatých situacích
organizovat a starat o sebe navzájem
Chceš-li se zapojit, přečti si AKČNÍ
KONSENZUS.

16.00-17.30 Odpolední program II

Zábavný kvíz o EPH aneb jak zničit Daniela
Křetínského a pěkně se u toho pobavit
(Anička, Kristina & Val, Limity jsme my!)

Vejde takhle uhlobaron, developer, majitel
fotbalových klubů a mediální magnát
do hospody a barman povídá: “To co vždycky,
pane Křetínský?” Čtvrtý nejbohatší Čech
a majitel největší české firmy EPH Daniel
Křetínský vydělal na obchodu s ruským plynem
a provozování těch nejšpinavějších uhelných
elektráren. Teď, zatímco my řešíme účty za
energie, nakupuje vily a jachty. Workshop
představí začínající kampaň Limity Jsme My!
zaměřenou proti EPH a vytvoří prostor pro
společné snění nad světem bez miliardářů.

MUTUAL CORE: Případový příběh transformace
(Jaroslav Michl)

Od fosilní energie k zelené energii,
od kapitalismu k zelenému kapitalismu: jakou
podobu získá naše budoucnost, bude-li stát na
principech, které odrážejí, ne-li přímo
reprodukují, tytéž způsoby existence a vztahy,
s nimiž bojujeme, ale které bychom měli spíše
revidovat? Mutual Core (Společné jádro) je
pokusem o vizualizaci limitů našich představ
o budoucnosti a limitů současného systému
ve smyslu představ o budoucnosti, které by
nezahrnovaly růst (obsažený v paradigmatu
zeleného kapitalismu). Náš projekt rámuje, jak
nostalgie po socialistické minulosti a současné
trendy směřující k zelenější a udržitelnější
budoucnosti rezonují se stávajícími
socioekonomickými modely zaměřenými na
zisk. Jeho cílem je nabídnout vizuální metaforu
našeho přesvědčení, že při plánování
budoucnosti je třeba brát v úvahu minulost.
Současně se snaží osvětlit, jak mohou vzorce
z minulosti snadno zmařit naše současné činy
a narušit naše představy o budoucnosti. Autoři
a autorky projektu: Giulia Faccin, Ján Skaličan,
Jitka Králová, Jaroslav Michl

Právní workshop

Nejsi si jistá, jestli se chceš se na Klimakempu
zapojit do přímé akce? Nebo se plánuješ
zapojit do jiné akce občanské neposlušnosti
a bojovat za sociální nebo klimatickou
spravedlnost? Pak se zúčastni některého
z Právních workshopů. Předtím si prosím
přečti AKČNÍ KONSENZUS.

Akční trénink - 2. Část
Tour de Smrad 2022 - Ostravská cyklojízda!!!
(Dýchám v Ostravě)

NA OVZDUŠÍ POŘÁD ZÁLEŽÍ!!! Druhý ročník
legendární cyklojízdy. Vezměte svá kola,

trojkolky, koloběžky či jiná přibližovadla
a vyvezte společně s námi smrad z Ostravy.
Sraz před Krajským úřadem v Ostravě. Trasa:
Ul. 28. října cyklobazar, Frýdlantské mosty,
Důl Jindřich, Nová radnice, OKK Koksovna.

18.30-20.00 Panelová debata
Vzít si svetr nestačí: jak zajistit dostupné
energie všem

Žijete v energetické chudobě? Odpověď vás
možná překvapí.
Platíte za energie doma neúměrně vysoké
částky? Bojíte se, že se to ještě zhorší?
Chcete nějakou jistotu, že to tak nepůjde
do nekonečna? Stačí, že stát zastropoval ceny
energií? Jaké by měly být další kroky k tomu,
abychom měli čistou a dostupnou energii? Jak
to vyřešit přímo ve vaší domácnosti a co je
naopak zodpovědnost státu? Jaká opatření
fungují v ostatních zemích? Jak zajistit, aby
byla energie cenově dostupná a zároveň se
nevyráběla z uhlí a plynu, které způsobují
klimatickou krizi?
Debaty se zúčastní:
Anna Michalčáková (Unie komunitní
energetiky), Dominik David (Katedra
energetické bezpečnosti, Masarykova
Univerzita), Dušana Dokúpilová (Slovenská
akadémia Vied), Josef Patočka (Re-set:
platforma pro sociální ekologickou
transformaci). Moderuje Marika Volfová.

20.15-22.00 Noční program
Rapový večer

lobbyboy&saab900turbo
Gondor flames
Program se koná za podpory Nadace Rosy
Luxemburgové.

AKČNÍ DNY
ZA KLIMATICKOU
SPRAVEDLNOST
Pátek 7.10.
9.30-10.00 Rychlý infomeeting

10.00 Odjezd do Ostravy
na demonstraci za důstojné bydlení
a dostupné energie

Mít kde bydlet a čím topit je základ, ne luxus.
Zatímco my řešíme, z čeho zaplatíme příští
účet, zisky velkých společností rostou.
Přidej se k naší protestní procházce Ostravou,
společně si můžeme si vzít město nazpátek.
Chceme se bavit, vzdělávat a hrát si v ulicích
města, které nám patří, i když ho vlastní
developeři. Vytvořit prostor, kde jsou slyšet
všichni, ne jen ti, kteří vydělali
na spekulantství.

11.00 Začátek demonstrace
před PLATO v Ostravě a pochod přes centrum
k sídlu Heimstadenu a Asentalu (park Čs. letců)
Společnost Heimstaden vlastní v České
republice okolo 43 000 bytů. Velkou část z nich
navíc získala skrze bývalého uhlobarona
Zdeňka Bakalu, který v privatizaci nakradl
tisíce hornických bytů. Teď se chystá Bakala
skrze svou developerskou firmu Asental
vydělat i na transformaci regionu. Pozemky,
které teď kraj odkupuje za nehorázné ceny
(třeba pro to, aby na nich mohl stát obří skleník
s exotickými rostlinami vytápěný důlním
plynem) jsou totiž Bakalovy.
Také na energetické krizi vydělávají velké
energetické firmy a fosilní korporace. Zatímco
my si děláme starosti, z čeho zaplatíme příští
účet za energie, jejich zisky rostou.
Pojďme společně Asenatalu a Heimstadenu
ukázat, co si myslíme o jejich špinavém
byznysu. Pojďme si společně představit město
bez developerů, uhlobaronů a spekulantů.

13.00 Piknik na demonstraci, proslovy,
workshop se Sdílenými domy, koncert Samča,
brata dažďoviek, a další program

Cca 15.00

Odjezd z demonstrace do kempu (kdo chce jít
na Akční trénink, musí odejít dřív)

14.30 Odpolední program I
Akční trénink - 1. část

Chceš se na Klimakempu zapojit do přímé
akce? Nebo se plánuješ zapojit do jiné akce
občanské neposlušnosti a bojovat za sociální
nebo klimatickou spravedlnost? Pak se
zúčastni některého z akčních tréninků. Čím
dřív, tím líp, protože nás bude každým dnem
přibývat.
Nenásilné přímé akce v minulosti pomohly
vybojovat volební právo žen, odstranit rasovou
segregaci nebo svrhnout autokratické režimy.
Na tréninku například zjistíš, jak se chovat v
kontaktu s policií tak, abys neohrozila sebe ani
ostatní, nebo jak se ve vypjatých situacích
organizovat a starat o sebe navzájem.
Chceš-li se zapojit, přečti si AKČNÍ
KONSENZUS.

16.00-17.30 Odpolední program II
Akční trénink - 2. část
Seznamka afinitních skupin

Chceš se na Klimakempu zapojit do přímé
akce, ale neznáš nikoho, kdo by šel s tebou?
Pak je tohle prostor pro tebe! Najdi si tu
správnou afinitní skupinku, se kterou se spolu
budete cítit příjemně a navzájem se podpořit.
Tato seznamka má potenciál založit
celoživotní přátelství. Chceš-li se zapojit, přečti
si AKČNÍ KONSENZUS.

Právní workshop

Nejsi si jistá, jestli se chceš se na Klimakempu
zapojit do přímé akce? Nebo se plánuješ
zapojit do jiné akce občanské neposlušnosti
a bojovat za sociální nebo klimatickou
spravedlnost? Pak se zúčastni některého
z Právních workshopů. Předtím si prosím
přečti AKČNÍ KONSENZUS.

Workshop: Sdílený žal
(Žofie a Martina)

Jmenujeme se Martina a Žofie a poznaly jsme
se díky klimatickému aktivismu. Spojuje nás
mimo jiné láska k naší planetě, a proto nás
trápí to, co se s ní děje. Tyhle pocity si neseme
každý*á zvlášť, ale vnímáme velkou sílu
v jejich sdílení. Proto chceme vytvářet
prostředí, kde toho budeme schopní*é a kde
se budeme cítit bezpečně. Přidejte se k nám
na cestu vnímání našeho žalu, frustrace,
strachu, zloby a jakýchkoliv dalších emocí
spojených s klimatickou krizí a ekologickým
rozvratem. Společně vytvoříme bezpečný
prostor, kde můžeme tyto pocity sdílet
a budovat souznění s lidstvem i se zvířecím
a rostlinným světem, komunitu na kterou se
můžeme obrátit, emocionální odolnost a lásku
sami k sobě.

Proč nemůže klima zachránit jaderná energie?
(Milan Smrž, EUROSOLAR)

V klimatickém hnutí patrně nikdo moc nefandí
jaderné energii. Nicméně by bylo dobré
diskutovat o reálných možnostech, dostupné
kapacitě a problémech výstavby nových
jaderných bloků. Máme dost času, dost uranu,
dost vody na chlazení? Jaké jsou kolaterální
škody jaderné energie?
Přednáška s diskuzí.

18.30-20.00 Tajná oslava s dortem (nejen) pro
lidi, kteří mají narozeniny

20.15-22.00 Noční program
Folkový koncert

I s tebou
Severní nástupiště

Sobota 8.10.
Dopoledne (mimo kemp)
Demonstrace
Dělání klimatické spravedlnosti vlastníma
rukama a nohama, protože samo se to neudělá:
Úžasný transformativní zážitek
boje za záchranu planety
Chceš-li se zapojit, přečti si AKČNÍ
KONSENZUS.

Mezitím v kempu

Možnost zapojit se do podpory Dělání
klimatické spravedlnosti vlastníma rukama
a nohama zvenku (V jednotlivých stanech
na kempu)

Odpoledne
Energetické věřte-nevěřte (Oleg Olegovič)

Opravdu se těží uhlí v Polsku? Je EPH
samostatný stát? Můžou kopřivy zmírnit
uhlíkovou stopu ropy? Připrav si svou intuici
a zapoj se do programu plného mysteriózních
příběhů i šokujících pravd. Součástí programu
bude i krátký film!

Budoucnost je feministická: Kam s
(eko)feminismem v klima hnutí
(Veronique Ananké Nebeská)

Zajímá vás feminismus a ekologie? A slyšely*i
jste už o ekofeminismu? Pojďme společně
sdílet, jak strategicky (ne)propojovat
feminismus a ekologii a dát hlavy dohromady,
abychom tu nejen všechny*i neumřely*i, ale
abychom přežily*i feministicky a inkluzivně.
Workshop bude částečně vycházet z publikace
Budoucnost je feministická: gender
a intersekcionalita v českém klimatickém hnutí,
kterou jsme letos napsaly s Míšou Pixovou.

Noční program
Kámošení a DJs

Neděle 9.10.
Společný úklid kempu

