!
Proè Dny inventury? Dvacet let po revoluci je mnoho dùvodù
k velkému znepokojení. Pro všechny oblasti, kterým se jako
jednotlivé iniciativy a organizace vìnujeme (veøejnoprávní
média, legislativa, vzdìlávání, vìda, kultura, justice, ...), platí
jedno a totéž: soukromé zájmy jednotlivcù v nich vítìzí
nad zájmy spoleènými a veøejnými, aniž by jim veøejnost
a média kladly významný odpor. V následujícím týdnu
chceme pøi debatách, happeninzích a demonstracích
upozornit, že pokud média a veøejnost nebudou tyto oblasti
brát a hájit jako klíèový zájem této zemì, je pøímo ohrožena
naše budoucnost a svoboda.

NE 8. 11. | ZAHÁJENÍ DNÍ INVENTURY
14.00 | Odhalení pomníku dvacetileté demokracie na Klárovì.

PO 9. 11. | DEN TRANSPARENTNOSTI
14.00 | Tisková konference ke vzniku sdružení „PODIV – hlas
posluchaèe a diváka”, které chce monitorovat èinnost
mediálních rad a informovat o nich veøejnost.
19.00 | Dárek ke dvacetinám: zúètování.
Projekce a debata o roèní snaze studentské iniciativy
Inventura demokracie prosadit zákony zprùhledòující práci
politikù a omezující jejich vliv na veøejnoprávní média,
Pøírodovìdecká fakulta UK, Velká geologická posluchárna.

ÚT 10. 11. | DEN REFLEXE KOMUNISTICKÉ MINULOSTI
19.00 | Debata Reflexe komunistické minulosti: Jak jsme
daleko? Právnická fakulta, místnost 100, námìstí Curieových 7
hosté: Markus Meckel, Jan Štern, Matìj Spurný

ST 11. 11. | DEN VZDELÁNÍ
14.00–17.00 | Vysokoškolský titul! zn: levnì, happening pøed
budovou MŠMT. Pøijïte si zakoupit titul nebo podepsat petici
Za odpovìdnou reformu, rozhodnutí necháme na Vás.

19.00 | Debata Vzdìlání: Bere ho u nás nìkdo vážnì?
Fakulta sociálních vìd, Opletalova 26, aula 109
hosté: Vladimíra Dvoøáková, Petr Fiala, Arnošt Veselý

CT 12. 11. | DEN AKTIVNÍHO OBCANSTVÍ
18.30 | Debata Umíme žít v demokracii?
VŠE, námìstí W. Churchilla 4, Vencovského aula
hosté: Jacques Rupnik, Martin Bútora, Erik Tabery

PÁ 13. 11. | DEN VEDY
Výchovný koncert pro RVVI, sraz v 8.45 na Klárovì, od 9.00
do 10.00 pøed Strakovou akademií na protest proti souèasnému
složení a pùsobení Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

SO 14. 11. | DEN ZAHRANICNÍ ODPOVEDNOSTI
14.00 | Debata Èeši a ti ostatní: chceme mít nìjakou roli ve
svìtì? Filozofická fakulta místnost 131, nám. Jana Palacha 2
host: Madeleine Albright

PO 16. 11. | DEN ÚSTAVNOSTI A PRÁVNÍHO POVEDOMÍ
14.00 | Brno, za Ústavním soudem: Moderované sportovní
utkání – Václav Klaus vs. ústavní soud. Happening za
dodržování ústavy.

ÚT 17. 11. | DEN BOJE STUDENTU ZA SVOBODU A DEMOKRACII
18.30 | Závìreèné shromáždìní na Václavském námìstí
„Dvacet let svobody: co dál?“

