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» slovo úvodem «

Èestná rada
obèanského sdružení:
Joan Dine
Internationl Women´s Club
Hazel Henderson
futuroložka, USA
Dagmar Jáòová
redaktorka Èeského rozhlasu
Jadwiga Lopata
Ashoka-Eceat, Polsko
Martin Patøièný
sochaø
Hana Pernicová
Nadace VIA
Ingrid Sehrbrock
Deutscher Gewerkschaftbund, SRN
Petr Smutný
senátor Parlamentu ÈR
Josef Štulc
Státní památkový ústav ÈR
Alexander Tomský
Nakladatelství Academia

Výkonná rada:
Marie Haisová
pøedsedkynì a jednatelka
Marta Hrabáková
Jaroslav Knápek
Pavel Rozsypal

Milý pøíznivci, milé pøíznivkynì
ekologické Agentury GAIA,
pøeji krásný jarní èas a pøíjemné poètení v prvním letošním
ètvrtletníku GAIA. S ohledem na trvající zájem veøejnosti
o obèanskou angažovanost, pøipravilo naše obèanské sdružení
sérii tøí semináøù (Jak uskuteènit své nápady tady a teï), jejichž
cílem je nauèit se metodu brainstormingu, facilitace, logframu
a systematického myšlení uvést své myšlenky do reality.
Svìtem hýbou ti, kteøí dokážou nìco reálnì zmìnit, ne jenom
vzletnì hovoøit. První lekci jsme úspìšnì absolvovali, i ti, kteøí
se nemohli zúèastnit, se mohou “chytit” z popisu, který je
na tìchto stránkách ètvrtletníku.
Zaèátkem bøezna jsem byla v Kyjevì spolupracovat na
pøípravì 5. Paneovropské konference životního prostøedí na
pozvání žen z Liberálního institutu a za podpory nadace Open
Society Fund. Konference se koná v kvìtnu, takže více
informací pøinese letní èíslo GAIA.
V Èechách bylo schváleno pìstování biotechnologické
kukuøice, e-mailovou debatu kolem GMO pøetiskujeme.
V dobì, kdy se Vám dostane domù tento ètvrtletník,
budeme mít za sebou první pøednášku s Alžbìtou Šorfovou
na téma Vìdomý život. Cyklus pøednášek je zamìøen
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» akce «

EKOLOGICKÁ AGENTURA GAIA
vás zve cyklus pøednášek

VÌDOMÝ ŽIVOT
Marie Haisové, MBA, øeditelky ekologické Agentury GAIA
a psycholožky Mgr. Alžbìty Šorfové

Jedná se o sérii tøí pøednášek, jejichž úkolem je zvýšit zájem veøejnosti o osobní
zodpovìdnost ke svému okolí a k sobì samým.
Každá pøednáška se skládá ze dvou èástí. Marie Haisová pøedstaví sociálnì
a ekologicky-ekonomický aspekt na konkrétních pøíkladech. Alžbìta Šorfová vysvìtlí
duševnì-duchovní problematiku každého tématu.

Nièivé a pozitivní vlivy na èlovìka po stránce ekologické,
sociální, duševní a duchovní
(19. 3. 2003 v Køiš•álové èajovnì, Zakouøilova 955, Praha 4-Chodov v 18.30 hod.)
Toto téma se zamìøí na èlovìka jako bytost celistvou . Uvìdomíme si psychické i fyzické
souèásti života vzhledem k našemu zdraví. Zdravý život je spojen nejen s tím, co jíme,
ale také s tím, co dìláme. Nièivé a pozitivní vlivy jsou rozdìleny do rùzných stupòù, od
roviny individuální, pøes lokální až po globální. Vlivy pocházejí také z kvality prostøedí,
z politiky a z kultury.

Ochrana èlovìka pøed manipulací a škodlivými vlivy spoleènosti
(14. 5. 2003 v Mìstské knihovnì na Mariánském námìstí, Praha 1 v 17.30 hod.)
Tato pøednáška navazuje na pøedchozí. Hlavním bodem bude ochrana èlovìka a jeho
osobnosti pøed manipulací, jak emoèní, tak racionální, jak vìdomou, tak i bez jeho
vìdomí. Budeme se vìnovat rùzným zpùsobùm a druhùm ochrany pøed škodlivými
vlivy prostøedí.

Náhled do blízké budoucnosti spoleènosti a s ní pøicházející
zmìny pùsobící na èlovìka a životní prostøedí
(28. 5. 2003 v Trmalovì vile, Vilová 11, Praha 10 - Strašnice v 18.00 hod.)
Tato závìreèná pøednáška cyklu diskutuje spojení mezi revolucí technickou a sociální.
Její vlivy stále mají a budou mít dopad na naši spoleènost. Kam až bude zasahovat
rostoucí automatizace a modernizace v každodenním životì spoleènosti a jednotlivce?
Jak èelit neustálým zmìnám, jak se s nimi vyrovnat a pøijmout je?
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Veøejná schùze o geneticky modifikovaných organismech
Agentura GAIA od roku 1999 v rámci svého programu “Alternativy ke konzumnímu zpùsobu
života” veøejnì vystupuje proti patentování nových forem života (geneticky upravených
organismù) nadnárodními spoleènostmi. Tyto firmy se již nìkolik let snaží pøesvìdèit místní
zemìdìlce na celém svìtì, že pìstování geneticky upravených produktù je levné, jednoduché
a ekologické. Ve skuteènosti však monopol na takto upravené produkty pevnì drží ve svých
rukou a pro lokální zemìdìlství to do budoucna znamená stoprocentní závislost na centrálních
dodavatelích osiv a ztrátu sobìstaènosti, jak jsme se mohli pøesvìdèit napøíklad
v Indii. Podrobnìji se tímto tématem zabývá sborník “Život není na prodej”, který Agentura GAIA
vydala v roce 2000. Nyní je téma opìt aktuální. Èeská komise pro GMO (geneticky modifikované
organismy) pøi Ministerstvu životního prostøedí svolala veøejnou schùzi, kde mìl být dán prostor
pro argumentaci jak zastáncùm zmínìné metody, tak oponentùm z øad ekologického hnutí.
Bohužel jsme se od úèastníkù dozvìdìli, že ekologiètí oponenti se stali na schùzi spíš terèem
výsmìchu a Ministerstvo životního prostøedí udìlilo biotechnologické spoleènosti Monsanto
povolení k pìstování geneticky upravené kukuøice v Èeské republice. Za Agenturu GAIA se mìla
schùze úèastnit Marie Haisová. Bohužel se nemohla dostavit, proto své námitky a pøipomínky
poslala nejznámìjšímu èeskému zastánci a propagátorovi GMO prof. Jaroslavu Drobníkovi
písemnì. Pro zajímavost otiskujeme jejich rozhovor…
M. Haisová: Dìkuji za pozvání na veøejnou
schùzi ohlednì geneticky modifikovaných
organismù. Nemohu pøijít a tak posílám své
otázky.

Distribuce osiv nadnárodními koncerny
zlikvidovala indické zemìdìlství. Podpora
biotechnologií vede k témuž v Èechách. Proè
se na tom podílíte?

J. Drobník: Velmi lituji, že nepøijdete. Máme
takovo u smùlu , že obv ykle po øádáme
veøejnou diskusi za pøítomnosti odborníkù
právì v dobì, kdy jsou oponenti zaneprázdnìni.
Proè jste nechtìl, abych se zúèastnila diskuse
o GMO v Èeském rozhlase?

V Indii jsem nebyl. O likvidaci jejich
zemìdìlství jsem z vìrohodných pramenù
neslyšel. Mám jen data o Zelené revoluci. Ta
na likvidaci nevypadá. Ani u nás nevidím
biotechnologickou katastrofu. Bral jsem až
do dùchodu peníze jako øeditel Biotechnologického ústavu Univerzity Karlovy, to mne
zøejmì poznamenalo.

Bohužel si nepamatuji, kdy se to stalo.
Ovšem tón níže uvedených otázek by to
ospravedlòoval.

Viz výše.

Pro è pr aco vní sku pin a na GMO pøi
Ministerstvu životního prostøedí pøipomíná
svým složením mafii firmy Monsanto?
Byli tam vybráni agenti imperialismu.
Pøedseda je na výplatní listinì CIA.

Jaký mate osobní zájem a motiv?

Jste si vìdom manipulaèních her, které
korporace hraji se svìtem?
Jsem. Sice jsem neabsolvoval VUML, ale
v denním tisku mne už pøed pùl stoletím
informovali, jak váleèní štváèi a imperialistiètí intrikáni vykoøis•ují pracující celého
svìta.
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Ne st aè il a ná m v Èe ch ác h zk uš en os t
s kolektivním zemìdìlstvím sovìtského
vzoru? Potøeb ujeme geneti cky manipu lovanou nadvýrobu organizovanou ze Spojených státù?

Znaèení výrobku je tak malým písmem, že je
ani s brýlemi nepøeètu. Mùžete øíci, zda je na
trhu èokoláda s geneticky manipulovanou
sójou od firmy Nestle, o které hovoøila
marketingová pracovnice na konferenci o
GMO ve Vídni, kde jsme se setkali?

Staèila. Tunová výroba vyhnaná moèovinou,
pesticidy a drenážování kdejaké mokøinky
byla ukázkou zvyšování zemìdìlské výroby
“silou”. Nadvýrobu nepotøebujeme, právì
k tomu js ou výhod né GMO; n edávají
drasticky vìtší výnos v Evropì. Jsou také
šetrnìjší na pøírodu a levnìjší provoznì.
Že má USA náskok pøed Evropou, to je sice
smutné, ale co nadìláme. Vidíte, nikdy mne
nenapadlo, odkud je organizována souèasná
naše a evropská zemìdìlská nadvýroba.
Dìkuji za upozornìní.

Dìkuji, že na tyto otázky odpovíte na veøejné
schùzi.

Jste si vìdom rizika zemìdìlsky
nesobìstaèné zemì?

Doufám, že rovina odpovìdí odpovídá
rovinì otázek. Kdybyste chtìla poslat otázky
v jiné rovinì, použijeme ji i pro odpovìdi.

Bohužel, varování pøed alergeny, které
mohou ohrozit 4% populace, tam není
vùbec. Možná, že je. V tabulce té èokolády je
kolem dìsivé pìtiny mikrogramu (miliontin
gramu) bílkovin y z modifiko vané sóji.
Karcigen ních mykotoxi nù tam smí být
desetkrát tolik. Vám ta bílkovina vadí?
A proè?

Které zemì? Islandu?
Jakou šanci má místní produkce organických
farmáøù pøi konkurenci geneticky manipulovaných levných výrobkù?
O tom nerozhodneme my dva, ale
spotøebitel.

Huslenky jsou jako hvìzda
O lednovém výletì ekologické Agentury GAIA do Beskyd
Pøijela jsem pøed vánoci do Vsetína na pøednášku a co se - mezi jinými dùležitými novinkami
o tom, co dìlají dìti, babièka, jak v práci, a tak podobnì - jen tak, mezi øeèí, nedozvím? Manžel
kamarádky Marie, kterou jsem poznala zaèátkem devadesátých let na oslavì Dne Zemì
na Staromìstském námìstí v Praze, Josef byl v komunálních volbách zvolen místostarostou obce
Huslenky. Bylo to øeèeno skromnì a jen tak mimochodem, až s odstupem èasu mi došel význam
této noviny, a tak jsem radostnì poblahopøála. Koneènì bude mít naše obèanské sdružení
slušného a schopného partnera na politické úrovni! Ve struènosti zmíním, že se vìnuji prakticky
i teoreticky ekologii a feminismu, k této kombinaci mì dovedly životní zkušenosti
a prostudované knihy. Již øádku let jsem zvána Masarykovou knihovnou Vsetín, abych zde
o svých teoriích i praxi pøednášela veøejnosti, a zkušenosti a vìdomosti pøedala zamìstnancùm
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knihovny. Pøi každé návštìvì Vsetína a Huslenek se mi spojuje užiteèné s pøíjemným, práce
s rekreací, povinnost se zábavou, mìsto s venkovem. Podotýkám, že nikde jinde v Èechách
a na Moravì jsem nezažila tak skvìlou harmonii a lidskou vstøícnost, že by se vyvinula v letitou
spolupráci a pøátelství.
Pøi zmínìné návštìvì mì pøátelé vzali na prohlídku Huslenek, které vypadají úplnì jinak, dívámli se na nì oèima návštìvnice, èi pohledem zodpovìdného èinitele. Josef mì seznamoval s tím
druhým. Vykládal o obci, která se hvìzdicovitì rozprostírá v jedenácti údolích. Místo je proslulé
svým zdravým vzduchem, ideálním pro kardiaky, byla zde léèebna plicních chorob, po vyléèení
tuberkulózy pøemìnìná na ozdravovnu. Navštívili jsme objekt thonetovského zámeèku a vidìli
minipostýlky pro alergické dìti pøedškolního vìku. Novopeèený zastupitel, ve spolupráci
s místním podnikatelem, nabídl zdarma týdenní pobyt v prosinci a v lednu tomu, kdo bude šíøit
slávu Huslenek do širého svìta. Zajásala jsem, a rozjela reklamní kampaò, kterou provázely
zmatky improvizace a rozhodování na poslední chvíli. Nakonec se nás z Agentury GAIA dalo
dohromady sedm, a ve dvou etapách, autem a vlakem, jsme dorazili v polovinì ledna do údolí
Kychová, kde jsme byli ubytováni v nové vilce s pøíjemnì vybavenými byty. Pøes den bylo
pøekrásné sluneèné poèasí, mírnì mrzlo, v noci byl úplnìk, který nám svítil na cestu z hospody,
která je v rodinném domku, vzdáleném asi tøi kilometry. S potìšením jsme konstatovali, že pivo se
zde nesytí kyslièníkem, ale má pøirozenou chu• a správnou teplotu. Ceny pøimìøené, lidé
pøátelští. Celodenní výlet jsme si nechali poradit a vyšli do kopcù na Galovské lúky, odkud je
pøekrásný výhled po Beskydských horách a údolích. Snìhu bylo tak akorát, aby vytváøel
nádhernou scenérii a pøitom nevadil v chùzi, spoleèenství pøíjemných lidí garantovalo dobrou
zábavu. Místní revírník nám ukázal mapku s vyznaèeným stáøím jednotlivých porostù, takže jsme
nahlédli i do skladby lesù, a vybaveni informacemi se kochali krásou. Údolím Hrachovec jsme se
vrátili do vsi, a v hospodì Pod Èerným se obèerstvili vydatným obìdem a dnes již klasikou jahodami se šlehaèkou. Zajeli jsme na Kasárna, došli na Papajské sedlo, kde je hranice mezi
Èeskou republikou a Slovenskem, po veèerech jsme si vykládali karty, mluvili o všem možném,
nejvíce však o vztazích mužù a žen, èetli si v horoskopech, veèeøeli, co kdo dal na spoleèný stùl.
Bylo veselo a pøíjemnì. Spoleènì jsme si prohlédli bývalou celnici, kde je možné si dopøát
valašskou kuchyni, pakliže je pøítomno minimálnì dvacet lidí. Paní správcová donesla valašské
klobásky, moravské vínko, láhev slivovièky bohužel cestou rozbila, nicménì její zbytky
v igelitové tašce provonìly celý byt. Pøi návštìvì zámeèku jsem zaslechla hovoøit o miminku,
romantické prostøedí objektu i jeho okolí k lásce intenzivnì svádìlo.
Èást výpravy odjela døív, já byla pozvána do spoleèenství adventistù, abych pohovoøila
o komunikaci, v knihovnì navázala na minulé téma, a s veøejností naèala kontroverzní debatu
o tom, že “èas je život”, ne jen, že “èas jsou peníze”, jak se nám stále vsugerovává.
Zaimprovizovala jsem, a na poslední chvíli rozmyslela zùstat o den déle, abych si po týdnu
spoleèenského života užila beskydského ticha, vzduchu a samoty. Vyšla jsem na vrcholek kopce,
byla mlha, velmi zvláštní atmosféra, v jednom momentì jsem se opøela o strom, abych si zavázala
botu, zvedla hlavu a na buku proti mnì, ve výšce asi tøi metrù, uvidìla puklinu ve tvaru velkého
oka. S duhovkou i panenkou. Pøírodní výtvor, ne lidský. Zpìt jsem šla po úpatí kopcù, cestou
vtipkovala s místními ogary, kteøí se našim ženám moc líbili. Ach ti Valaši, to jsou pìkní chlapi,
bylo slyšet každou chvíli. To dìlají ty kopce, ten prostor a tvrdý život - upøesnil Josef, když mì vezl
na domácí kachnu a frgály k babièce. Na zpáteèní cestì jsem si pøisedla do kupé k paní, která jela
ze Slovenska z výstavy psù. Její svìøenec získal dvì medaile a ona mi vyprávìla, jak se k chovu
dostala. Trpí roztroušenou sklerózou a když pøestávala vidìt a chodit, tak jí kdosi poradil, až si
poøídí pejska. Poøídila si dva, oba do roka umøeli na stejné pøíznaky, jaké mìla ona, která zaèala
vidìt a chodit. Pak nejeïte do Vsetína a do Huslenek, když se tolik dozvíte a tolik vidíte!
Marie Haisová, Praha 28.1.2003
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Volné pokraèování tématu manipulace
V rámci pravidelných setkání “Ètvrtky s GAIOU” jsme mìli 6. února možnost poslechnout si
prezentaci èlenky Agentury GAIA Kateøiny Hlavaté na téma manipulace. Pro ty, kteøí se
nezúèastnili, uvádíme autorèin pøíspìvek na výše uvedené téma.
Zkuste se zamyslet nad situací, ve které se vám podaøilo odolat nìjakému nevítanému vlivu. Mezi
sebeuvìdomìním/sebepoznáním èlovìka, a tím, èím je ovlivòován (manipulován) je pøímý
vztah. Ten, kdo ví, kdo je, proè je, zná na jaké podnìty nejvíc reaguje a proè, co u nìj vzbuzuje
jaké emoce, jinými slovy co ho dokáže rozhýbat k nìèemu, a to i s pozdìjším úèinkem aj., dává
daleko ménì možností nechat se pøimìt/zmanipulovat k nìèemu, s èím by - v pøípadì plného
uvìdomìní si všech souvislostí - nesouhlasil. A na druhé stranì, èím víc je èlovìk nežádoucnì
ovlivnitelný, tím ménì má možnost se poznat, protože se nechá ovlivnit i v tom, co si má o sobì
myslet a co má rád. Rùzné lobby na tom samozøejmì pracují dlouhodobì a s pøedstihem - viz
napø. spolupráce firem, médií a tzv. odborníkù, kteøí vytváøejí èlánky k pøíslušné reklamì
na objednávku - je to jakoby zaèarovaný kruh.
A právì návrh možnosti jak ho rozetnout byl pøedmìtem mé pøednášky: Jednak oddémonizovat
termín manipulace (samo o sobì nevinné slovo ze støedolatinského manipuláre složené
z latinského manus ruka a pulus /plenus plný do ruky/ s neutrálním významem - zacházet).
Neutralizování atmosféry obav a negativních oèekávání (která je i místy zámìrnì vytváøená) je
totiž nedílnou souèástí toho, když se chci s nežádoucím ovlivòováním zaèít vypoøádávat. Pod
vlivem záporných emocí, jako je strach a obavy, se vám totiž asi nebude moc úspìšnì daøit jednat
klidnì a s rozvahou.
Zvolila jsem formu interaktivní pøednášky, protože cílem bylo dát všem úèastníkùm možnost
zmapování problému aktivním podílem na pøednášce, a tak si odnést nìco víc než obsah
jednostranného výkladu. Životem se pohybujeme a zùstat zcela stát - beze zmìn - (a ve všem)
prostì možné není. Zachází s námi rùzné podnìty: od toho, jak se ráno cítíme, a podle toho tøeba
zvolíme další aktivity, pøes to, co si dopøejeme zámìrnì (pustím televizi a zhlédnu reklamy), až
po to, co nás potká nezámìrnì z naší strany (ujede mi tramvaj). Tím vším mohu být ovlivnìn, až
tøeba i ovládán. Pokud se nerozhodnu zacházet se sebou sám - to znamená vytvoøit si
maximální možnost zasáhnout do toho, co na mne pùsobí a pro co se chci rozhodnout zámìrnì a vìdomì, pøenechávám tento prostor jiným, kteøí ho rádi obsadí napø. rozhodnutím
za nás, že tento prášek na praní je nejlepší, nebo že nejlepší pro nás je, když se nebudeme
vyèerpávat výbìrem z nìkolika politických stran a bude jen jedna a ta za nás vše zaøídí.
Takže šlo o to, jak si toto zacházení se sebou nejlíp umožnit, napø. zjištìním, co všechno máme
pøirozenì k dispozici (napø. hlas, sluch, dech aj.), a co s tím. Ozkusit si pár sebepoznávacích
metod (napø. uvìdomìní si tìlesného postoje a jeho možné souvislosti, odpovìdìt si na nìkolik
cílených dotazù aj.) a dostat se k tomu, co si mnozí dlužíme - tj. k pozitivnímu myšlení
a optimistickému ladìní. Zkuste se u jakéhokoli problému usmát a pak pozorovat, co se ve vás
dìje - vždy• i jen povytažení koutkù spouští produkci pøirozených opiátù endorfinù - a vy
za chvilku najdete pøirozený dùvod, proè se cítit dobøe, krevní øeèištì uvolnìním umožní lepší
zásobení mozku a vás napadne jak problém øešit. O tom, že optimisté mají život delší už
prokazatelné studie jsou, myslím, že teï jde spíš o to nikoliv déle, ale lépe.
Téma je to široké, skýtá poznání mnohých souvislostí a zaslouží si pokraèování.
Kateřina Hlavatá
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» projekty «

Jak uskuteènit své nápady tady a teï
Pro ty, kteøí si èasto kladou tuto otázku, byl urèený semináø, který se v rámci “Ètvrtkù s GAIOU”
6. bøezna. Jeho cílem bylo poradit tìm, kteøí usilují o pozitivní zmìny ve svém okolí, jak uvádìt
myšlenky do reality pomocí projektù, tedy plánovaných aktivit s cílem dosáhnout užiteèné
zmìny na úrovni celostátní, regionální èi na úrovni organizace. Agentura GAIA je sdružení
opírající svou èinnost z velké èásti o èlenskou aktivitu a témìø dennì se také setkáváme se
spoustou nápadù a projevù myšlenkové tvoøivosti. Je nás mnoho, kdo víme, že by se “nìco mìlo
dìlat, nìco by se mìlo zmìnit”. Otázkou èasto zùstává PROÈ, JAK, KDY, KDO a KOLIK TO BUDE
STÁT.
Trychtýø nápadù
Teprve po zodpovìzení tìchto jednoduchých otázek vidíme, kolik nápadù nám
propadnì pomyslným trychtýøem do reality.
Tomuto trychtýøi se bìžnì øíká PROJEKT. Projektovì zpracovaný nápad nám ukáže, jestli je
vùbec možné ho realizovat. Spoleènou diskusí s úèastníky semináøe jsme se dobrali k tomu, co by
mìl každý takový projekt obsahovat.

[
[
[
[
[
[
[

Dobrý nápad
Popis nápadu
Popis realizace
Popsaný postup
Širší zaèlenìní v èase a prostoru
Jasné cíle
Získání podpory

U bodu “jasné cíle” se na chvíli zastavíme. Jak jsme si otestovali na úèastnících, pøedstava
o velikosti a dosažitelnosti cílù se od èlovìka k èlovìku velice liší. Pro dokreslení uvádíme výèet
cílù vzešlých od úèastníkù, formulované metodou brainstormingu.
Brainstorming je “bouøe” nápadù. Každý mùže vyslovit jakoukoliv myšlenku.
Každá myšlenka musí být zaznamenána zapisovatelem. Žádná myšlenka by
nemìla být bìhem brainstormingu ostatními komentována.

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

Zmìna spoleèenského zøízení
Globální propagace vegetariánství
Uchopení státní moci
Celonárodní distribuce Pí-vody
Zastavení živoèišné výroby
Zdravý životní styl
Zmìna školského systému
Nevstoupit do Evropské unie
Celospoleèenská zmìna žebøíèku hodnot
Zastavení kouøení
Rozšíøení systému LETS
Využívání obnovitelných zdrojù energie
Zmìna legislativy
Neantropocentrická víra
Vìdecký dùkaz boží existence
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Nyní bychom se mìli zamyslet, zda je dosažení uvedených cílù v možnostech èlovìka, jehož život
je èasovì a prostorovì omezen. Samozøejmì, že není. Pøesto má však pro nás tato formulace
našich pøání velkou dùležitost.
Jde totiž o cíle obecné, k nimž se mùžeme pøiblížit naplòováním konkrétních
cílù jednotlivých projektù.
Aby naše projektové plánování nezùstalo pouhým teoretizováním, mohli si úèastníci semináøe
vybrat jeden z obecných cílù, k jehož naplnìní chtìjí spoleènì pøispìt. Po dlouhém rozhodování
a hlasování zvítìzil cíl rozšíøit systém místní smìny služeb a zboží LETS. Na tomto tématu budeme
mít po další dva ètvrtky s GAIOU možnost vyzkoušet si reálnou pøípravu samotného projektu,
pøenosnou na jakákoliv jiná témata.
Pro zaèátek jsme spoleènì provedli analýzu prostøedí. Tato analýza je nezbytnou
souèástí projektu. Dává nám odpovìï na první ze základních otázek: PROÈ?
A zde jsou výsledky, jak vidí šance LETS úèastníci semináøe:
Pøíležitosti pro LETS
[ Význam pro ménì majetné obèany
[ Význam pro lidi, kteøí jsou ochotni pomáhat druhým
[ Nedostupnost nìkterých služeb (ani za peníze)
[ Potøeba vzájemné výpomoci (ten umí to, ten zas tohle)
[ Potøeba nalezení komunity s podobným myšlením na budoucnost
[ Potøeba spoleèenského života ve mìstì
[ Pøíležitost k vytvoøení komunity
[ Pøíležitost k vytvoøení alternativního ekonomického systému
[ Odhodlanost
[ Potøeba nových kontaktù (internet - dìti, dùchodci, podnikatelé, živnostníci)
[ Syntéza subjektivních pøístupù k realitì (z astrologie: “nejsme jenom jedno znamení,
ve kterém se naše tìlo narodilo, ale v hlavì máme celý zvìrokruh”)
[ Možnost poznat více lidí rùzných zájmù, obohacení života
[ Špatná ekonomická situace a politické klima
Rizika pro LETS
[ Nedostatek aktivity mezi èleny Agentury GAIA
[ Nedostatek prostøedkù na reklamu, média, pøednášky, tiskoviny
[ Osobní ambice
[ Právní rizika
[ Neochota pomáhat si
[ Nedùvìra lidí
[ Neochota lidí se organizovat
[ Možnost zneužití jednotlivci
[ Izolovanost lidí v Praze
[ Lidé špatnì hospodaøí s èasem
[ Nízká sociální inteligence
[ Zvyk na životní stereotypy
[ Neúmìrnì vysoké náklady na administrativu, neodpovídající užitku
Pokud jste se první lekce naší “kuchaøky projektù” nezúèastnili a rádi byste pøišli na dvì lekce
v dubnu a kvìtnu, doufáme, že vám tento návod bude užiteèným prùvodcem tématy, které jsme
probírali.
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Ètvrtky s Agenturou GAIA: duben - èerven 2003
Semináøe se konají v Lublaòská 18, Praha 2.
3. dubna 2003 v 17.30: “PROÈ LETS?”- Pokraèování praktického semináøe na téma jak
uskuteènit své nápady tady a teï, tentokrát konkrétnì zamìøený na místní systém výmìny služeb
a zboží LETS
!
Potøebuje èeská spoleènost systém výmìny služeb?
!
Koho LETS osloví?
!
Jak pøesvìdèit spoleènost o jeho dùležitosti?
15. kvìtna 2003 v 17.30: “KUCHAØKA LETS” - Navazující semináø, který poskytne úèastníkùm
praktický návod, jak systém LETS projektovì zpracovat a efektivnì provozovat
!
Personální zabezpeèení (kdo projekt povede, kdo bude komunikovat se èleny,
spravovat databázi a zajiš•ovat pøednáškové programy)
!
Èasový plán
!
Materiální, prostorové a finanèní zajištìní LETS

5. èervna 2003 v 17.30
VÝROÈNÍ SETKÁNÍ AGENTURY GAIA
Program
! Zpráva o hospodaøení Agentury GAIA v roce 2002
! Personální obsazení Agentury GAIA
! Èestná a výkonná rada
! Èlenská základna
! Plány na rok 2003/2004
! Rozpoèet na rok 2003/2004
! Diskuse

Èlen/ka Agentury GAIA získává tyto výhody:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Strategické informace, které jinde nenajdete prostøednictvím ètvrtletníku GAIA
Výhodnou slevu na pøednášky a semináøe poøádané Agenturou GAIA
Možnost aktivního zapojení do projektù
Vytváøení vlastních projektù pod záštitou Agentury GAIA
Aktivní vliv na rozvoji organizace
Pozvánky na akce, prezentace a setkání poøádané Agenturou GAIA i jinými organizacemi
Úèast na výroèním zasedání
Èlen/ka Agentury GAIA je automaticky èlenem/kou klubu LETS - systému vzájemné
obèanské výpomoci formou výmìny služeb a vìcí
Možnost využívání spoleèenské místnosti v Lublaòské 18 na základì pøedbìžné domluvy
A další...
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Èlenská základna a finanèní podpora od jednotlivcù v roce 2002:
(k datu uzávìrky)
2 500 Kè: Pavel a Karolína Rozsypalovi, 500 Kè: Jan Èepek, 400 Kè: Marie Bouchalová, Marie
Haisová, Jan Haverkamp, 300 Kè: Martin Náprstek, Miroslav Rajnoch, 200 Kè: Pavel Bena, Eva
Collinsová, Rudolf Fischer, Gabriela Globoèníková, Eva Hauserová, Šárka Hošková, Marta
Hrabáková, Jakub Jonáš, Jan Kachlík, Jaroslav Lípa, Jana Nováková, Jiøí Nykl, Emanuel Otavský,
Adéla Purschová, Martin Rybáø, Petra Sádková, Dagmar Schneidrová, Gabriela Struhárová, Jiøí
Suchomel, Stanislava Valešková, Jiøí Vlasák, 180 Kè: Václav Ondráèek, 100 Kè: Anita Horáková,
Karla Komárová, Vlastimil Konopiský, 50 Kè: Alžbìta Marinová, Jarmila Soukupová
Dìkujeme!

Návratka pro zájemce o spolupráci s Agenturou GAIA pro rok 2003
o

Chci se stát èlenem/kou Agentury GAIA a posílám èlenský pøíspìvek ve výši 200 Kè/rok

o

Pøispívám na rozvoj Agentury GAIA finanèním darem ve výši ………… Kè

o

Pøispívám na konkrétní projekt …………………… finanèním darem ve výši ……………….. Kè

Èástku hradím:

o

Jednorázovým pøevodem z úètu è. ……………………. na úèet Agentury GAIA è. 0007312349/0800

o

Složenkou typu A na úèet Agentury GAIA ze dne ……......……………..

o

Složenkou typu C na adresu Agentury GAIA ze dne …...….....…………..

o

Budu pravidelnì pøispívat trvalým pøíkazem k úhradì èástky ……………. Kè mìsíènì z úètu:
è. ……………………………… na úèet Agentury GAIA è. 0007312349/0 800

Jméno ………………………….…………………………………………………………………………………..
Pøíjmení …………………….………………………………………………………………………………….......
Adresa ……………………………………………………………………………………………………………...
PSÈ ……………………………

E-mail: ……………………….

Souhlasím s uvedením svého jména v pøehledu individuálních dárcù ve zpravodaji GAIA:

o ano
Tuto návratku zašlete na adresu Agentury GAIA, Lublaòská 18, 120 00 Praha 2

o ne

