
Program semináře

SPOLEČNĚ PROTI EXTREMISMU
strategie na podporu demokratické kultury na komunální úrovni

1. DEN

9:30 – 10:00 prezence

10:00 – 12:00 tematický blok
Poučení z     historie  

Historické zkušenosti s pravicovým extremismem na komunální úrovni v ČR,
Tomáš Okurka, historik a lektor Muzea Ústí nad Labem a Univerzity J. E. Purkyně
Ústí nad Labem.

Historické zkušenosti s pravicovým extremismem na komunální úrovni v Sasku,
Markus Kemper, Kulturbüro Sachsen e.V.

12:00 – 13:30 oběd (hradí si účastníci)

13:30 – 16:00 tematický blok
Extremisté v     současných obcích a městech  

Struktury, strategie a aktivity extremistů v obcích v České republice,
Miroslav Mareš, politolog Masarykovy univerzity.

14:30 – 14:50 přestávka

Struktury, strategie a aktivity extremistů v obcích v Sasku,
Miroslav Bohdálek, lektor a konzultant v oblasti politického vzdělávání, Kulturbüro Sachsen e.V.
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16:00 – 16:20 přestávka

16:20 – 17:50 workshop I. 

Fotoprocházka – práce s plakáty, nálepkami, graffiti apod., obsahová analýza 
pravicově extremistické symboliky, diskuze.

18:30 – 19:30 večeře (hradí si účastníci)

19:30 – 20:30 filmová projekce 

20:30 neformální setkání 

2. DEN

9:00 – 12:00 tematický blok
Jak postupovat proti extremistům na     komunální úrovni?  

Dobré a špatné zkušenosti s bojem proti extremismu v ČR na komunální úrovni,
Miroslav Mareš.

Dobré a špatné zkušenosti s bojem proti extremismu v Sasku
na komunální úrovni,
Miroslav Bohdálek.

10:30 – 10:50 přestávka

Moderovaná panelová diskuze na téma zkušenosti z praxe, osvědčené postupy, 
překážky a potřeby komunálních aktérů.

12:00 – 13:00 oběd (hradí si účastníci)

13:00 – 15:30 workshop II. (s přestávkou) 

Praktické návrhy řešení problémů – řešení modelových situací, sdílení 
zkušeností, skupinová práce, diskuze.

15:30 konec semináře
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KOMU JE SEMINÁŘ URČEN?

Zájemcům  pracujícím  na  komunální  úrovni  (politici,  správní  úředníci,  představitelé 
bezpečnostních  složek,  odboráři,  místní  novináři,  pedagogové,  církevní  představitelé 
a aktivisté  občanské  společnosti),  kteří  se  ve  své  pracovní  agendě  setkávají 
s problematikou pravicového extremismu. Zváni jsou účastníci z České republiky a Saska.

PRAKTICKÉ INFORMACE

Tlumočení zajištěno.

Účast na semináři je zdarma. Každý účastník obdrží CD se vzdělávacími materiály.

Účastníci  si  sami  hradí  cestovné,  ubytování  a  stravu  (kromě  občerstvení  během 
přestávek). Informace k ubytování budou zasílány po přihlášení se na konkrétní seminář. 

Termíny a místa konání seminářů:

  19. – 20. září 2013 Leipzig

  10. – 11. října 2013 Brno

Přihlášky zasílejte na e-mail:  petra.vejvodova@eruditiopublica.com nejpozději týden před 
začátkem vybraného semináře. 
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Semináře realizují:

Projekt finančně podporují: 

Projekt podporují:
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Kulturbüro Sachsen e.V.
Bautzner Str. 45
010 99 Dresden
www.kulturbuero-sachsen.de

ERUDITIO PUBLICA o.p.s.
Králova 279/9

616 00 Brno
www.eruditiopublica.com

Lokaler
Aktionsplan
Chemnitz

Odbor
bezpečnostní politiky
Ministerstva vnitra ČR


