KONFERENCE

JAK NÁŠ PŘÍSTUP K JÍDLU OVLIVŇUJE SVĚT?
Pondělí 14. října 2013 / 9-16:45
Francouzský institut v Praze, Štěpánská 644/35, 110 00 Praha

8:30-9:00

Registrace

9.00-9.20

Přivítání a úvodní slovo

9.20-13:00

Část I: Spojitost mezi našimi stravovacími návyky a globálními problémy

9:20-11:15

Zaostřeno na spotřebu masa

Během posledních padesáti let se globální spotřeba masa více jak zčtyřnásobila ze 70 miliónů tun v
roce 1961 na současných 300 miliónů tun ročně. V České republice průměrně každý člověk sní
mnohem více masa, než je světový průměr 42 kg masa za rok na hlavu. Navíc jsou dnes domácí
zvířata krmena kukuřicí, sójou, pšenicí a dalším obilím místo tradičního spásaní na pastvě. Hlavním
světovým dodavatelem krmiva se stala Latinská Amerika.
Jaké má dopady rostoucí světová spotřeba masa na zdroje a živobytí drobných producentů potravin v
rozvojových zemích? Jaké jsou trendy produkce a spotřeby masa v České republice? Jak produkovat
maso udržitelnou cestou?
•

Miryam Estela Duarte Rojas, farmářka zapojená do Rolnického hnutí v Paraguayi, členka
organizace Via Campesina

•

Leonardo Javier Rossi, argentinský novinář zaměřený na problémy spojené se
zemědělstvím a životním prostředí

•

Enrique Castañón, expert z bolivijské organizace Fundación Tierra

•

Václav Silovský, Angus Farm

•

Prof. Ing. Petr Pipek, CSc., VŠCHT, Ústav konzervace potravin a technologie masa

11:15-11:40

Přestávka na kávu

11:40-13:20

Plýtvání potravinami

Česká republika má na svědomí 729 tisíc tun vyhozených potravin ročně. V Evropské unii
přijde na zmar zhruba 89 miliónů tun potravin ročně. Na globální úrovni se vyhodí nebo přijde
vniveč celá jedna třetina světové produkce potravin. Pokud však plýváme potravinami, plýtváme
zároveň přírodními zdroji, jako je voda a půda, ale i energie.
Konference je organizována s finanční podporou České rozvojové agentury a Ministerstva
zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR a s podporou
Evropské unie. Náplň konference nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů a nezakládá
odpovědnost z jejich strany.

Jaké globální následky s sebou nese plýtvání potravinami? Jaká opatření mají být přijata,
abychom plýtvání v Evropě zabránili? Jak se v České republice vyvíjejí potravinové banky a jak je třeba
zlepšit systém darování potravin?
•

Michal Broža, Informační centrum OSN v Praze

•

Valentin Thurn, režisér filmu “Taste the waste” (Z popelnice do lednice) a “Food Savers”

•

Věra Doušová, Česká federace potravinových bank

•

Jiří Urban, Mezinárodní expert Výzkumného ústavu pro ekologické zemědělství (FiBL)

13:20-14:30

Oběd

14:30- 16:45

Část II: Od globálních výzev k lokálním aktivitám, co můžeme dělat?

14:30-15:30

České aktivity od farmy až na talíř

V České republice se v současné době vyvíjí mnoho kampaní a iniciativ na podporu
zdravého, férového a lokálního jídla. Co se děje, kdo se angažuje a proč?
•
•
•
•
•

Vztah mezi producenty a spotřebiteli: představení Komunitou podporovaného
zemědělství, Miloslava Kettnerová a Jan Valeška
Hodnocení kvality masa: představení iniciativy “Labeling matters”, Romana Šonková
Boj s plýtváním potravinami: představení iniciativy „Zachraň jídlo“, Adam Podhola
Svědomitější výběr potravin: představení kampaně „Make chocolate fair“, Markéta
Vinkelhoferová
Chutnější a zdravější jídlo na vašem talíři: představení sítě „Slow Food Youth Network“,
Karel Frnka a Kristína Šemberová

15:30-16:20

World café (interaktivní část): Jak zajistit udržitelnější potravinový systém

Účastníci konference vytvoří skupiny 6-8 lidí a v rámci těchto skupin budou sdílet nápady
ke stanoveným otázkám a tématům.
16:20-16:45

Závěrečné shrnutí konference

Vstup na konferenci je zdarma.
Svou účast prosím potvrďte do pátku 11. října 2013 na e-mail mappp@glopolis.org
Tlumočení do angličtiny, češtiny a španělštiny bude zajištěno.

Konference je organizována s finanční podporou České rozvojové agentury a Ministerstva
zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR a s podporou
Evropské unie. Náplň konference nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů a nezakládá
odpovědnost z jejich strany.

