
Tomáš Petříček, úvodní slovo 
 
Funkci ministra zahraničních věcí zastává od října 2018. 
Vystudoval mezinárodní vztahy na univerzitě Karlově v Praze, 
dále absolvoval studium na univerzitě v Anglii a Belgii. 
Pracovní zkušenosti má také z ministerstva práce a sociálních 
věcí, magistrátu hlavního města Prahy a evropského 
parlamentu. 
 

 

Virginia Hesse, úvodní slovo 
 
Virginia Hesse je od září 2017 velvyslankyní Ghanské republiky 
v České republice a doyenkou skupiny velvyslanců afrických 
zemí akreditovaných v ČR. Během své kariéry působila na 
manažerských postech v businessu a má zkušenosti také jako 
zástupkyně ředitele pro vnitřní obchod na Ministerstvu 
obchodu Ghany a jako ekonomická diplomatka Ghanské 
obchodní komory ve Velké Británii. 

 

 

Shaka Ssali, moderátor 

Shaka Ssali je novinář Voice of America a moderátor pořadu 
„Straight Talk Africa“. Narodil se v Ugandě a byl zapsán do 
armády, když mu bylo šestnáct let. Po téměř pěti letech se dostal 
do hodnosti poručíka. V roce 1976 přijel do USA, kde obdržel 
politický azyl a vystudoval zde státní univerzitu v New Yorku. 
Již během studia publikoval články ve studentském časopise o 
politických a společenských změnách v Africe, které vzbudily 
velký ohlas. Po absolvování žurnalistiky na UCLA v Los Angeles 
se stal uznávaným novinářem. 

 

Nathalie Delapalme, panelistka 
 

Nathalie Delapalme je výkonnou ředitelkou Mo Ibrahim 
Foundation v Londýně. Do té doby zastávala funkci generální 
inspektorky na francouzském Ministerstvu financí a 
hospodářství. Vedla zde několik auditů francouzských 
veřejných politik, a to konkrétně v oblasti zahraničních aktivit, 
rozvojové politiky a agentury pro rozvoj. Působila také jako 
zástupkyně vedoucího kanceláře francouzského ministra pro 
rozvoj a jako speciální poradkyně pro Afriku mnoha 
francouzským ministrům zahraničí.  

 

 



Demba Ba, panelista 
 

Demba Ba působí v současné době ve Světové bance. 
Vystudoval zemědělskou ekonomiku na univerzitě v Ohiu a 
magisterský titul získal v oboru Finance a Agrární business na 
univerzitě v Delaweru. Je specialistou na rozvojovou 
ekonomiku  s více než 20 letou praxí. Mezi jeho oblasti zájmu 
patří zejména makroekonomická stabilita, rozvoj financí, 
soukromého sektoru, zemědělství, infrastruktury, obchodu, 
trhu práce, změna klimatu, regionální integrace či gender a 
správa věcí veřejných.  

 

Elizabeth Donnelly, moderátorka 
 

Elizabeth Donnelly je zástupkyní vedoucího programu 
Chatham House Africa. Publikuje, především o Nigérii, a 
pravidelně přispívá jako komentátorka v médiích. Přednášela v 
Evropě, Africe a USA, včetně Výboru pro zahraniční věci Dolní 
sněmovny Spojeného království a Evropského parlamentu. 
Absolvovala magisterské studium na Škole orientálních a 
afrických studií University of London se zaměřením na 
mezinárodní politiku a bakalářský diplom získala na Bristolské 
univerzitě se zaměřením na politiku. 

 

Martin Tlapa, panelista 
 

Martin Tlapa je náměstkem pro řízení sekce mimoevropských 
zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce. Od roku 2012 
přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze a je členem 
vědeckých rad Vysoké školy ekonomické v Praze a programu 
MBA na Sheffield Hallam University a ČVUT. V minulosti také 
zastával funkci náměstka ministra průmyslu a obchodu, 
náměstka státního tajemníka pro evropské záležitosti a 
generálního ředitele CzechTrade. 

 

Solomon Kassa, panelista 
 

Solomon Kassa je producentem a moderátorem televizní show 
TechTalk na etiopské stanici EBS. Vyrostl v Addis Abebě 
v Etiopii. V současnosti je manažerem technologického 
poradenství v poradenské firmě Fortune 500. Byl několikrát 
oceněn za svůj mimořádný přínos v oblasti vzdělávání mladých 
ve vědě a technice v amharštině. V roce 2017 byl jmenován 
etiopským ministerstvem vědy velvyslancem pro pokrok v 
oblasti vědy a techniky.  V roce 2018 byl v USA zařazen na 
seznam nejvlivnějších obyvatel afrického původu pod 40 let.  

 

 



Tomáš Rákos, panelista 
 
Tomáš Rákos je spoluzakladatelem D21, mezinárodního 
sociálního podniku, který se v uplynulých 5 letech stal vedoucí 
organizací v oblasti účasti veřejnosti a zapojení komunity. Jako 
přední odborník dohlížel na realizaci různých projektů ve více 
než 60 městech. Vyvinul a navrhl různé participativní produkty 
a služby a pomohl k jejich realizaci v USA, Velké Británii, 
Francii, Zambii či Indii. Před D21 pracoval jako reportér pro 
různá česká média včetně Českého rozhlasu či České televize.  

 

 

Karl Laryea, panelista 
 

Karl Laryea je úspěšným podnikatelem a rodilým Ghaňanem, 
který v ČR studoval a dlouhodobě zde působí. V roce 1997 
založil společnost Knights a v roce 2007 byla s rozvojem 
společnosti  založena pobočka Knights Ghana Ltd., která se 
zaměřuje především na propagaci a prodej produktů 
středoevropských firem na západoafrickém trhu. V dnešní době 
disponují širokou sítí partnerských a spolupracujících 
společností v mnoha afrických zemích od Ghany až po Nigérii, 
Benin, Libérii, Angolu, Ugandu a  Guinea - Conakry. 

 

Jan Židek, panelista 
 

Jan Židek je seniorní finanční kontrolor ve společnosti 
PFNonwovens EMEA. Absolvoval studium na Vysoké škole 
ekonomické v Praze, které dokončil v roce 2000. Po ukončení 
studia se stal finančním analytikem v Boston Venture, 
Bloomberg London nebo KBC Bank. V současnosti zastává 
funkci seniorního finančního kontrolora ve společnosti  
PFNonvowens v okresu Znojmo. 

 

 

Koen Doens, panelista 
 

Koen Doens je ředitelem pro koordinaci rozvoje východní a 
jižní Afriky na Generálním ředitelství pro mezinárodní 
spolupráci a rozvoj v rámci Evropské komise. V roce 2004 se 
stal v rámci Evropské komise zástupcem vedoucího kabinetu 
Luise Michela, komisařem pro rozvojovou a humanitární 
pomoc. V roce 2007 se stal vedoucím kabinetu. 

 

 

 



Andreas Wenzel, panelista 
 

Andreas Wenzel je ředitelem pro Afriku Asociace německých 
obchodních a průmyslových komor. Vystudoval ekonomii a 
rozvojová studia se zaměřením na Afriku. V minulosti působil 
v mnoha investičních společnostech, ve kterých řídil trh 
s africkým kontinentem. 
 

 

Jan Brett, panelista 
 

Jan Brett je majitelem a zakladatelem společnosti Original 
Afrika, která podporuje africké výrobce a designéry a ukazuje 
kvalitu a jedinečnost afrických výrobků skrze prodej jejich 
produktů. Vystudoval historii a filozofii na Univerzitě 
Palackého v Olomouci a pár let vyučoval na česko-anglickém 
gymnáziu a na Jihočeské univerzitě. V roce 2011 založil 
společnost Original Afrika a dnes je jejím majitelem. 

 

 

Yasser Bagersh, moderátor a panelista 
 

Yasser Bagersh je etiopský šéfkuchař, filantrop a zakladatel 
reklamní a mediální agentury Cactus Ethiopia. Vymyslel a 
spravuje neziskový projekt Our Father’s Kitchen, skrze nějž 
poskytuje pravidelnou stravu znevýhodněným dětem v Etiopii. 
Méně formálně, ale o to častěji  se angažuje v rozsáhlých 
uměleckých projektech širokého záběru od malířství a kožený 
design až po umělecký tanec. 

 

 

Audu Maikori, panelista 
 

Audu Maikori je nigerijský právník, podnikatel, aktivista, 

řečník a profesionální kreativec. Je známý jako zakladatel 

Chocolate City a bývá označován za “nigerijského  Simona 

Cowella díky své roli v prvním ročníku soutěže Nigerian Idol. 

Během své kariéry byl mnohokráte oceněn, např. cenou 

International Young Music Entrepreneur of the Year v roce 

2007.  

 

 



Millicent Osumuo-Onuegbu, panelistka 
 

Millicent Osumuo-Onuegbu je nigerijská malířka. Vystudovala 

umění na Fakultě umění University of Uyo, kde získala titul 

bakalářky v oboru malířství. Millicent zahájila svoji 

profesionální dráhu v roce 2005, v současnosti pracuje ve svém 

studiu Colourmimi v Abuji. 

 

 

 

 

Shirley Frimpong-Manso, panelistka 
 

Shirley Frimpong-Manso je ghanská filmová producentka, 

spisovatelka a filmová režisérka. Je zakladatelkou a výkonnou 

ředitelkou filmové, televizní a reklamní společnosti Sparrow 

Productions. Je jednou z nejtalentovanějších a ambiciozních 

mladých žen současné Ghany. Za cíl si klade pozvednutí 

standard filmové produkce v Africe vyprávěním příběhů očima 

mladých Afričanů. Je vítězkou kategorie ‘Best Director’ Award 

africké Movie Academy Awards v roce 2010.  

 


