
 

  

Týden Afriky 
18. – 25. května 2019 

Týden Afriky 2019 navazuje na předešlé dva úspěšné ročníky aktivit MZV souvisejících 

s tradičním Dnem Afriky (25. května). Pro rok 2019 aktivity rozšiřujeme a spolu s dalšími 

partnery pořádáme sérii akcí se vztahem k Africe pod názvem Týden Afriky (od 18. do 25. 

května 2019 – kompletní program viz níže). 

 

Cílem Týdne Afriky je spoluvytvářet realistický, vybalancovaný obraz o Africe. Akce v rámci 

Týdne Afriky se snaží nabourávat obvyklé stereotypy a představují Afriku jako moderní, 

dynamický kontinent. Snažíme se nejen o zviditelnění tématu Afriky, ale také prezentaci aktivit 

ČR na tomto kontinentu, proto je Týden Afriky určen širší veřejnosti, podnikatelům, 

akademikům a studentům, neziskovému sektoru, novinářům. Zájem o Afriku v posledních 

letech narůstá a vzhledem k velmi zajímavým hostům reprezentujícím široké spektrum africké 

společnosti, které jsme zajistili, očekáváme vysokou účast veřejnosti a médií. Hlavní událostí 

Týdne Afriky je celodenní konference na MZV. 

 

Program konference 23. května 

 

08:15 – 9:00 Registrace 

 

09:00 – 09:30 Úvodní slovo 

 

 Tomáš Petříček, ministr zahraničních věcí ČR 

 Virginia Hesse, velvyslankyně Ghanské republiky v ČR a doyenka 

skupiny velvyslanců afrických zemí akreditovaných v ČR 

 

09:30 – 11: 00 Panel I: Inovace, participace a prosperita pro všechny 

 

Afrika je mladá, plná nápadů, inovací a nástupu technologií, které jsou motorem budoucnosti, 

motorem růstu. Jak mohou přinést prosperitu a zároveň zajistit udržitelnost, sociální pokrok 

a růst celých společností? Vůdčí role soukromého sektoru je nezpochybnitelná, bez participace 

a prostoru pro mladé však zůstane dopad výzkumu a byznysu nedostatečný a sociální rozdíly 

se nebudou zmenšovat, rozdělení společností se bude prohlubovat. Jak můžou technologie 

posílit participaci a dobré vládnutí? Stručně řečeno, jak investovat do ekonomického růstu  

a zároveň přispět k odstraňování chudoby? 

 

Moderátor: Shaka Ssali, novinář Voice of America, moderátor pořadu Straight Talk 

Africa 
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Řečníci: 

 Nathalie Delapalme, výkonná ředitelka Mo Ibrahim Foundation 

 Demba Ba, zástupce Světové banky v Alžírsku 

 Solomon Kassa, producent a moderátor televizní show TechTalk, Etiopie 

 Tomáš Rákos, zakladatel Participation Factory s.r.o. 

 

11:00 – 11:15  Přestávka 

 

11:15 – 12:45  Panel II: Inovativní investice v Africe 

 

Afrika je dynamický kontinent, který umí přijít s inovativními a zajímavými řešeními. Jak se 

ale daří prosazovat novátorské přístupy k podnikání a moderní technologie v africkém 

kontextu? Daří se v Africe malým a začínajícím inovativním firmám, existují „šampioni“ 

uplatňování moderních technologií na africkém kontinentě? Je v Africe obtížné nacházet 

financování pro start-upy a podnikání obecně? A které obory jsou z hlediska inovací v Africe 

momentálně nejperspektivnější? Kde v Africe jsou momentálně vhodné příležitosti pro 

uplatnění českých firem a jejich know-how? Jak ČR mobilizuje soukromý sektor, aby 

investoval v Africe, a jak to dělá EU? 

 

Moderátor: Elizabeth Donnelly, zástupkyně vedoucího programu Chatham House 

Africa 

Řečníci: 

 Martin Tlapa, náměstek ministra zahraničních věcí ČR  

 Karl Laryea, ředitel česko-ghanské společnosti Knights 

 Jan Židek, manažer externího reportingu firmy PFNonwovens EMEA  

 Koen Doens, náměstek generálního ředitele pro mezinárodní spolupráci 

a rozvoj, Evropská komise 

 Petr Nádravský, Projektmanager ve společnosti Škoda Auto a.s., 

Strategické řízení regionů 

 

12:45 – 14:00   Oběd 

 

14:00 – 15:30  Panel III: Může být kultura byznysem? 

 

Třetí panel poskytne prostor mladým podnikatelům a start-upům v často přehlížené, ale 

neméně důležité oblasti kultury, obzvláště pak se zaměřením na kulturní historii a různorodost 

afrického kontinentu. Jak kultura ovlivňuje mezinárodní obchod? Má kultura a umění 

pozitivní vliv na ekonomiku země? Jaká je role fenoménu kreativních průmyslů a kreativní 

ekonomiky v dnešní době? Může vést k udržitelnému rozvoji obchodu, tvorbě pracovních míst 

a ekonomickému růstu na africkém kontinentu? 

 

Moderátor:   Yasser Bagersh, filantrop a zakladatel reklamní agentury, Etiopie 

Řečníci: 

 Jan Brett, majitel české společnosti Original Afrika 

 Audu Maikori, právník, podnikatel a zakladatel nigérijské nahrávací 

společnosti, Nigérie  

 Shirley Frimpong-Manso, filmová producentka, režisérka a 

spisovatelka, Ghana 
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15:30 – 16:00  Závěrečné slovo 

 

16:30 – 18:00 Vlajkový ceremoniál, recepce v zahradách Černínského 

paláce spolupořádaná africkými ambasádami sídlícími 

v Praze 

 

Součástí konference je i výstava afrických kreseb v rámci mezinárodní dětské výtvarné 

výstavy Lidice a výběr z kolekce afrických šperků Marie Imbrové. 

 

Ve spolupráci s:  

 

 

 

 

 

 


