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Máme společné strategie                            globální východiska

MÁME SPOLEČNÉ PROBLÉMY - MÁME SPOLEČNÉ ZÁJMY

ČR má platný a schválený                    Strategický rámec 2030

https://sarudoli.axiohm.cz/soubory/revize/Z%C3%A1kladn%C3%AD%20teze.pdf
https://docs.google.com/document/d/1aR2Ka3Ln304uv6GAnbz2o-bceo6gUJbWlgWziElJeR0/edit


TAKING COOPERATION FORWARD 3

SVĚT, KTERÝ SE VYVÍJEL TISÍCE LET PŘESTAL  EXISTOVAT

Konec doby zemědělské

• Většina obyvatel na planetě žije ve městě

• V ČR méně jak 100 tisíc lidí pracuje v zemědělství.

• Lidé žijí městským životem i na venkově

• Vesnice se stává jen bližší, nebo vzdálenější suburbii

• Nutná pracovní, sociální interakce - globální zapojení

Vesnice jako zemědělské zázemí (=kotva zdroj identity) přestala existovat

• Obrovský tlak na mobilitu a flexibilitu

• Zásadní změna společenské struktury

• Globální provázání - jsme na sobě závislí - nutná spolupráce

• Nemůže být globální vláda - může být globální kultura

Digitální svět = permanentní změna - Kvantové fungování světa = strategické řízení
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• Svoboda = Odpovědnost

Můžeme být jen tak svobodní jak jsme ochotni být odpovědní

• Pro odpovědné rozhodování jsou nutné kvalitní - globální informace = digitální propojení

Vždy budou zdroje dat omezené a proto se zásadně vyjednává nejlepší možná varianta řešení

• Nejlépe rozhodujeme o tom co dobře známe a čemu rozumíme = lokálně

Nejlépe rozumíme svým vlastním potřebám. Vše se musí vždy rozhodovat zásadně na té nejnižší 

možné úrovni.

MUSÍME JEDNAT SAMOSTATNĚ A ZÁROVEŇ CTÍT SPOLEČNÉ 

STRATEGIE.
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DETAILNÍ ROZHODNUTÍ BEZ RESPEKTOVÁNÍ SPOLEČNÝCH 

STRATEGIÍ NEMŮŽE BÝT V SOULADU S VEŘEJNÝM ZÁJMEM

Řešení detailu podmiňuje fungování celku
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MÁME SPOLEČNOU VIZI

Město krátkých vzdáleností - Město pro život
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Platné strategické dokumenty EU, ČR i hl.m. Prahy dobře popisují 

problémy a ukazují jak je společně řešit.

Bez dodržování společných strategií nebudeme konkurenceschopní

Ve funkční zastupitelské demokracii je nutné seznámit se strategiemi občany a vyjednat s nimi jejich 

naplňování.

Pokud občané budou strategický přístup poptávat bude jej ctít i samospráva.

MÁME SPOLEČNOU VIZI 

Město krátkých vzdáleností a město pro život sami občané i reálně poptávají

Občané chápou potřebu budovat odolnou společnost při přípravě na klimatickou změnu.

Je proto reálné, aby samosprávy začaly tuto poptávku se svými občany naplňovat.


