
Pražská škola alternativ
PROGRAM: BŘEZEN 2013
Pravidelné pondělní diskuse

Projektu se účastní:
Alternativa zdola, Centrum globálních studií, Ekumenická akademie, 
Eurolsolar, Masarykova demokratická akademie, ProAlt, Socialistická solidarita, 
Socialistický kruh, Social Watch. Ve spolupráci s DIVUS Studio.

 sledujte informace na 

www.ekumakad.cz a www.pragerkabarett.cz

Projekt Pražská škola alternativ 
je fi nancován 
Nadací Rosy Luxemburgové.

4. 3. 2013 
18.00

VÝROBA A DISTRIBUCE POTRAVIN 
Výroba a distribuce zdravotně nezávadných potravin je zásadním zájmem veřejnosti. Jejich udržitelná produkce 
má podstatný vliv na krajinu a její osídlení. Způsob výroby a distribuce zdravých potravin ovlivňuje zdraví obyvatel 
i zaměstnanost - a to na regionální i mezinárodní úrovni. To vše je proto nutné zajistit tak, aby to bylo k prospěchu 
věch obyvatel. 

 Vystoupí:  Milan Štefanec (NESEHNUTÍ), Karel Vítek (agronom)
Moderuje: Ivona Remundová (EDUCON)

11. 3. 2013
18.00

KVALITA POTRAVIN A PLÝTVÁNÍ
Jaké jsou nejnovější poznatky v oblasti zdravé výživy a jaká je kvalita potravin v České republice? Stávají se kvalitní 
potraviny luxusem? Jak celosvětově řešit zvyšující se nedostupnost jídla a zároveň obrovské plýtvání? 

 Vystoupí:  Margit Slimáková (odbornice na výživu)
Věra Doušová (ředitelka Potravinové banky Praha)
Václav Beneš (dTest)

Moderuje: Markéta Vinkelhoferová (Ekumenická akademie Praha)
 

18. 3. 2013
18.00

LÉČIVA – SOUKROMÝ OBCHOD 
A VEŘEJNÝ ZÁJEM
Zdravotnictví nemůže dobře fungovat bez široké dostupnosti potřebných léčiv. Zákonitě dochází ke konfl iktům mezi 
zájmem lékařů a pacientů a zájmy soukromých výrobců a distributorů léků. Informace dostupné k tomuto tématu 
v českých médiích jsou často rozporuplné a je obtížné udělat si představu, jak se v našem zdravotnictví s léky 
hospodaří. O současném stavu a o perspektivách budeme diskutovat se zástupci  zdravotníků a pacientů. 

 Vystoupí:  Michal Sojka (mluvčí České lékařské komory), Josef Mrázek (Svaz pacientů)
Moderuje: Jiří Silný (Ekumenická akademie Praha)

 

25. 3. 2013
18.00

SHRNUJÍCÍ WORKSHOP
LÉČIVA A VÝROBA, DISTRIBUCE 
A KVALITA POTRAVIN
Moderují:  Ivona Remundová (EDUCON), Markéta Vinkelhoferová (Ekumenická akademie Praha),

Jiří Silný (Ekumenická akademie Praha)

MÍSTO KONÁNÍ: DIVUS, jižní křídlo, Bubenská 1, Praha 7
Budova bývalých Elektrických (později dopravních) podniků nad stanicí metra Vltavská. Vchod od magistrály.

Pražská škola alternativ bude mít v letním semestru 
jedno zastřešující téma: privatizaci a deprivatizaci veřejných služeb.
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