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Setkání regionálních 
spolupracovníků kampaně
Česko proti chudobě a vyslanců 
projektu Hlad nepřijímáme!

PROGRAM

Sobota 17. 3. 2012

10:30 – 11:30

Registrace
Vzájemné seznámení
Představení kampaně Česko proti chudobě a projektu Hlad nepřijímáme!

Dagmar Trkalová a Jana Klápová

11:30 – 11:45 Občerstvení

11:45 – 13:30

Téma kampaně Česko proti chudobě: Právo na potraviny, diskuse

Co je právo na potraviny? Proč je na světě hlad? Hrají roli spíše demografi cké, enviromen-
tální, zemědělské, politické či tržní faktory? Jaká je situace v jednotlivých regionech dnes? 
Jak se tento problém vyvíjel? Je možné hlad odstranit? Co může udělat každý z nás? 

Tomáš Tožička a Jana Klápová

13:30 – 14:30 Oběd

14:30 – 15:30

Téma kampaně Česko proti chudobě: Energie pro všechny

Dokážete si představit život bez elektřiny? Přemýšleli jste již o tom, proč by měla být 
energie dostupná pro všechny? Je to protože energie je zásadní pro každodenní život, 
vaření a svícení? Je to protože kouř z vaření na otevřeném ohni pod střechou zabije ročně 
více žen a dětí než malárie? Je to protože rozdíl mezi energeticky bohatými a chudými 
zeměmi je prostě nespravedlivý? Nebo protože za pomoci elektrické energie by se lidé 
mohli dostat z chudoby?

Tomáš Tožička

15:30 – 16:00 Skupinová aktivita, občerstvení

16:00 – 18:00

Promítání dokumentárního fi lmu Hlad a diskuse

Geneticky modifi kované plodiny, technologický pokrok, globální oteplování a poptáv-
ka po surovinách. Svět počátku 21. století se dramaticky mění, a to tak, aby vyhovoval 
především potřebám bohatých. S touto změnou se v chudých zemích nadále zhoršuje 
už tak bídná životní úroveň. Zatímco v USA je největším problémem společnosti obezi-
ta, o pár tisíc kilometrů dál na jih, na Haiti, jsou lidé tak chudí, že musí prodávat vlastní 
děti do otroctví a k obědu jedí koláče z bláta. Ještě dále, v Brazílii, pokračují nenasytné 
dřevařské společnosti za přihlížení zkorumpovaných politiků v kácení amazonských 
pralesů a přispívají tak ke klimatické změně.

18:00 – 19:00 Večeře



19:00 – 20:30

Afrika v nás – Máme věřit médiím?

Válka, hlad, nemoci - při pohledu do médií se zdá, že Afrika je v první řadě ztraceným 
světadílem nekončících katastrof. Odpovídá ale tento mediální obraz africké realitě? 
Proč tolika Afričanům vadí zpravodajství, které znají ze západních médií?

Tomáš Lindner

Neděle 18. 3. 2012

08:00 – 09:00 Snídaně

09:00 – 10:30

Právo na potraviny a problematika biopaliv

Co jsou to biopaliva, jaké jsou jejich druhy, kde se používají? Odkud pocházejí? Je Česká re-
publika soběstačná v produkci biopaliv? Jak ovlivňuje pěstování plodin na výrobu biopaliv 
potravinovou bezpečnost v rozvojových zemích? Jak souvisí s kácením deštných lesů? Kam 
až je možné dojet autem poháněným použitým kuchyňským olejem?

Stanislav Miler

10:30 – 11:00 Občerstvení

11:00 – 12:00

Téma kampaně Česko proti chudobě: Odpovědnost fi rem, fairtrade

Co vyjadřuje pojem „odpovědnost fi rem“? Víme odkud pochází výrobky, které denně ku-
pujeme? Jak se dá využít myšlenky korporátní zodpovědnosti fi rem při pomoci rozvojo-
vým zemím? Které podniky svou činností prospívají místním lidem? Jak se pozná férový 
výrobek? 

Kateřina Chejlavová

12:00 – 13:00 Skupinová diskuse, plánování akčních dnů, sdílení nápadů, rozloučení

13:00 – 14:00 Oběd

Dagmar Trkalová vystudovala Fakultu strojní na ČVUT. Má více než 25 let praxe v oblasti rozvojové spolupráce 
v rámci programů UNIDO a UNDP. Expertka, lektorka a koordinátorka projektů rozvojové spolupráce v letech 
2000 – 2011, koordinátorka osvětových projektů k Rozvojovým cílům tisíciletí, koordinátorka kampaně Česko 
proti chudobě, spoluzakladatelka o.s. Educon, od založení do r. 2010 členka správní rady FoRS.

Tomáš Tožička je technik, teolog a odborník na rozvojovou problematiku. Do roku 1989 pracoval v dělnických 
profesích, po té vystudoval teologii v Praze a Atlantě. Zakládal a řídil střediska sociálních služeb na Mostecku 
a v Praze. Byl členem Ekumenického týmu Světové rady církví při OSN v New Yorku se zaměřením na témata 
fi nancování rozvoje a oddlužení chudých zemí. Realizoval několik elektrifi kačních projektů v subsaharské Africe 
a Asii. Je jedním z koordinátorů kampaně Česko proti chudobě.

Jana Klápová vystudovala Institut tropů a subtropů na České zemědělské univerzitě. Poté se zúčastnila ročního 
pobytu na Západní Sumatře (Indonésie), kde studovala místní jazyk a zemědělství. Založila a vede sdružení Andalas, 
o.s., které se soustředí na pomoc oblastem zasaženým sesuvy půdy po zemětřesení v roce 2009. Nyní je analytičkou 
potravinové bezpečnosti organizace Glopolis, o.p.s. Vede evropský projekt Hlad nepřijímáme!, jehož cílem je zvýšit 
zájem veřejnosti o problém hladu, chudoby a Rozvojových cílů tisíciletí a informovat o možnostech lepšího zapoje-
ní rozvojových cílů do evropských politických strategií.

Tomáš Lindner vystudoval politologii na Fakultě sociálních věd UK. Členem redakce Respektu je od ledna 2008. 
Věnuje se dění ve světě, především Německu, subsaharské Africe a vztahu bohatých a chudých zemí. Je auto-
rem knihy reportáží z jihu Afriky Čekání na období dešťů. Zambijská mozaika (nakladatelství Doplněk, 2008).



Stanislav Miler je známý aktivista a cestovatel, který před lety propadl kouzlu biopaliv. Se svým autem na rost-
linný olej procestoval celý svět. Na cestách fotografuje a natáčí dokumentární fi lmy, které prezentuje v rámci 
projektu Ekocesty. V civilním životě je odborníkem na multimedia a design, která vystudoval v americké Santa 
Barbaře. Dále pracoval například jako vedoucí multimediálního programu na FAMU, v Mezinárodním centru pro 
kulturu a management v Salzburgu a založil vlastní multimediální studio.

Kateřina Chejlavová působila jako redaktorka a vedoucí redakce Plzeňského deníku. Jako reportérka navštívila 
vesnice zapojené do projektu Adopce na dálku v Ugandě a uvízla drápkem v problematice rozvojových projektů. 
Během rodičovské dovolené dostala chuť vyměnit aspoň na čas “psaní o zajímavých věcech” za “vytváření zají-
mavých věcí”. Již 5. rokem proto pracuje pro fair trade společnost Miko Káva, s.r.o. V rámci projektu “Fair team, 
Fair kancelář” úspěšně motivuje fi rmy zavést fair trade jako součást jejich společenské odpovědnosti.

Informace

Seminář je zdarma. Cestovné, strava a ubytování je hrazeno. 
Ubytování je třeba nahlásit co nejdříve. Zároveň žádáme o sdělení, zda upřednostňujete vegetariánskou stravu.

Přihlášky

Jana Klápová, 733 568 978, klapova@glopolis.org
Dagmar Trkalová, 272 930 683, dagmar.trkalova@educon.cz

Spojení
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