
Pražská škola alternativ

Projektu se účastní: Alternativa zdola, Centrum globálních studií, Ekumenická akademie, Eurolsolar, Masarykova demokratická akademie, ProAlt, Socialistická solidarita, Socialistický kruh, Social Watch. 

www.skolaalternativ.czProjekt Pražská škola alternativ  
je financován  
Nadací Rosy Luxemburgové.

Pondělí 15. 12. 2014  19.05
Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
Náměstí Jana Palacha 2, místnost 200
Slovinská politická scéna zažila letos v létě šok. Do Národního shromáždění se s šesti 
poslanci dostala radikálně levicová koalice Sjednocená levice. Tato strana vznikla sloučením 
několika organizací a má podporu i nejrůznějších občanských iniciativ. Ze všech existujících 
stran nejvíce připomíná řeckou Syrizu a to nejen způsobem svého vzniku, ale také svým 
radikálním programem. Jakou může mít tato strana perspektivu v postkomunistické zemi? 
A co vedlo k jejímu úspěchu?

Jako hosté vystoupí: Bor Kirn a Kira Cerjak,  
aktivisté a členové Sjednocené levice a Iniciativy za demokratický socialismus.

Nová leviCe  
 ve SloviNSKU
Jak vznikla a jaké jsou její perspektivy

 v postkomunistické zemi?
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Úterý 16. 12. 2014  17.00
Kavárna knihkupectví Academia 
Zámecká 2 (na rohu Masarykova náměstí), ostrava 
Slovinská politická scéna zažila letos v létě šok. Do Národního shromáždění se s šesti 
poslanci dostala radikálně levicová koalice Sjednocená levice. Tato strana vznikla sloučením 
několika organizací a má podporu i nejrůznějších občanských iniciativ. Ze všech existujících 
stran nejvíce připomíná řeckou Syrizu a to nejen způsobem svého vzniku, ale také svým 
radikálním programem. Jakou může mít tato strana perspektivu v postkomunistické zemi? 
A co vedlo k jejímu úspěchu?

Jako hosté vystoupí: Bor Kirn a Kira Cerjak,  
aktivisté a členové Sjednocené levice a Iniciativy za demokratický socialismus.

Nová leviCe  
 ve SloviNSKU
Jak vznikla a jaké jsou její perspektivy

 v postkomunistické zemi?
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Středa 17. 12. 2014  18.00
Kredance prostor 
Riegrova 51, České Budějovice 
Slovinská politická scéna zažila letos v létě šok. Do Národního shromáždění se s šesti 
poslanci dostala radikálně levicová koalice Sjednocená levice. Tato strana vznikla sloučením 
několika organizací a má podporu i nejrůznějších občanských iniciativ. Ze všech existujících 
stran nejvíce připomíná řeckou Syrizu a to nejen způsobem svého vzniku, ale také svým 
radikálním programem. Jakou může mít tato strana perspektivu v postkomunistické zemi? 
A co vedlo k jejímu úspěchu?

Jako hosté vystoupí: Bor Kirn a Kira Cerjak,  
aktivisté a členové Sjednocené levice a Iniciativy za demokratický socialismus.

Nová leviCe  
 ve SloviNSKU
Jak vznikla a jaké jsou její perspektivy
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