 Propojme rostoucí energii aktivistů, expertů, studentů,
nevládních organizací i občanů Brna se zájmem o veřejný prostor!
 Navažme síť vztahů a akcí spojených společnou vizí brněnského
veřejného prostoru!
 Dodejme inspiraci a posilu sobě navzájem i místním politikům
současným či budoucím!

ZAPOJTE SE!
PŘIJĎTE NA PRVNÍ FÓRUM RE public BRNO
ve středu 6. listopadu v 18 hodin
v sále Otevřená zahrada Nadace Partnerství, Údolní 33

 Přijďte představit sebe, svoji organizaci a svou vizi
pro brněnské veřejné prostory
 Přijďte si poslechnout záměry a představy dalších
spřízněných duší
 Přijďte hledat v diskusi témata i způsob, jak s nimi
společně pohnout
 Zůstaňte na afterparty, kde to všechno vyladíme

Přihlaste se s krátkou
prezentací typu „pecha kucha“:
• kdo jsme
• co a proč děláme
• jaký je náš nejbližší cíl

Chceme tak dospět k seznamu
priorit a plánu dalších kroků

Bavit se o lepším městě je
zábavné a vzrušující!

KDO SE ZATÍM PODÍLÍ NA PŘÍPRAVĚ
A UŽ POTVRDIL ÚČAST:
 Nadace Partnerství / Robert Sedlák a Martin Nawrath
vám představí vizi projektu a provedou Vás společnou diskuzí
 Brněnský urbanistický kroužek / Jakub Kořínek
 Hnutí Duha, místní skupina Brno / Lukáš Likavčan
 Brno na kole / Michal Šindelář
Přijďte!
Bez vás to nepůjde!

 4AM Fórum pro architekturu a média / Roman Čerbák
 Brnění / Matěj Hollan
 Nesehnutí / Dejchej Brno / Hana Chalupská

 A VY!

SOUVISLOSTI
ANEB PROČ PŘIJÍT
 Projekt iniciovala Nadace Partnerství v návaznosti na aktivity
Brněnského urbanistického kroužku a skupiny kolem Dne města.
 Na první úvodní fórum bude navazovat série debat na vybraná
klíčová témata doprovozená tematickými akcemi a happeningy
v terénu.
Zájem o aktivní účast
i přihlášení na setkání
prosíme na
robert.sedlak@nap.cz
Další info a dotazy
na tel.: 737 772 673

 Předpokládáme, že projekt vyvrcholí v květnu 2014 Dnem města,
společným festivalem ve veřejném prostoru.
 Během léta bude vytvořena finální verze Vize + Akce pro brněnský
veřejný prostor, která bude následně předána uchazečům
o zastupitelský mandát.

Přípravu fóra můžete sledovat na facebooku:
REpublicBRNO

