
	 Patricie Anzari - Regionální synergie aneb
 kooperace místo konkurence

Přichází	čas,	kdy	bychom	měli	pochopit,	že	je mnohem lepší 
vzájemně spolupracovat,	než	mezi	sebou	neustále	soupeřit.	
Říkali	nám,	že	konkurenční	boj	je	správná	věc.	Jak	je	tedy	mož-
né,	že	se	česká	společnost	blíží	po	dvaceti	letech	této	praxe	
opět	ke	stavu	hluboké	sociální	a	morální	krize?	Něco	je	špatně?	
PhDr.	Patricie	Anzari,	CSc.	se	dlouhodobě	věnuje	mezilidským	
vztahům	a	psychoterapii.	V	naší	zemi	patří	mezi	nejkompetent-
nější	odborníky,	kteří	nám	mohou	ukázat,	jaké	výhody	nám	
přinese,	když	opět	nalezneme	„cesty	k	sobě“.

 Lokální oběd z místních surovin + tisková  
 konference + prezentace lokální měny

Kdo	z	nás	si	ještě	pamatuje	doby	před	dvaceti	lety,	kdy	pro	
turistické	návštěvníky	byly	silným	lákadlem	pravé	české	knedlí-
ky	a	poctivé	české	pivo?	Na	našem	stole	se	již	dlouhou	dobu	
objevují	exotické	suroviny	a	průmyslové	výtvory	moderní	
potravinářské	chemie,	které	na	zdraví	strávníků	páchají	více	
škody,	než	užitku.	Ale	můžeme	to	změnit.	Na festivalovém 
lokálním obědě v restauraci klubu Střelnice	budeme	tento-
kráte	podávat	kvalitní	pokrmy	připravené	výhradně	z	produkce	
českých	farmářů.

Tisková konference spojená s “Lokálním obědem“ nabíd-
ne	přítomným	zástupcům	médií	možnost		získat	informace	
o	lokální	ekonomice	a	o	festivalu.	Vítáme	podporu	médií	při	
otevření	nové	cesty	pro	náš	region,	která	může	vést	k	ozdrave-
ní	místní	ekonomiky	i	mezilidských	vztahů.	Specialitou	tiskové	
konference	bude	prezentace lokální měny TNE.

	 Michael Šatník - Ekoloko
 Návrat regionálních potravin

Michael	Šatník	je	místní	aktivista,	který	se	na	svých	zahranič-
ních	cestách	zajímal	o	to,	jakým	způsobem	lidé	hospodaří,	aby	
nemuseli	být	závislí	na	zboží	servírovaném	nadnárodními	ob-
chodními	řetězci,	o	jehož	ceně,	původu	a	kvalitě	vznikají	stále	
větší	pochybnosti.	Sám	se	angažuje	pro	návrat	ovocnářství	na	
Varnsdorfsko	a	nyní	přichází	s	návrhem	na	vytvoření	varnsdorf-
ského	potravinového	spolku	nebo	spotřebitelského	družstva,	
který	by	mohl	vrátit regionální, kvalitní a cenově dostupné 
potraviny	do	našich	kuchyní.

Neděle 22. září - Akreditovaná část konference
(Účastníci	si	mohou	rezervovat	místo	na	tel.:	775	855	303)

Sobota 21. září - Populární část konference
(Volný	přístup	široké	veřejnosti	a	vstupů	do	diskuzí)

 Petr Kacálek - Česká zelenina do české rodiny - 
 bedýnkový systém

Jednou	týdně	si	mohou	obyvatelé	Varnsdorfu	i	jiných	obcí	
objednat	bedýnku	plnou	výživově	plnohodnotné	zeleniny,	
která	pochází	výhradně	od	českých	pěstitelů	aktuálně	v	době	
sklizně.	Asi	už	víte,	jaký	je	rozdíl	mezi	čínským	a	českým	česne-
kem,	rajčetem	z	marketu	a	ze	zahrádky,	euromedem	a	pravým	
českým	medem	přímo	od	včelaře.	Budeme	si	povídat	nejen 
o zeleninových bedýnkách,	ale	také	o	tom,	jak	jsou	na	tom	
čeští	zelináři	a	farmáři	dnes	a	jak	je	podpořit,	abychom	ani	my	
nemuseli	konzumovat	„globální	amarouny“.	

 Eva Hamplová - Regionální značky a jejich
 význam pro lokální ekonomiku

Ředitelka	Místní	akční	skupiny	Šluknovsko	ing.	Eva	Hamplo-
vá	poskytla	Festivalu	lokální	ekonomiky	hlavní	partnerskou	
záštitu	(organizační	zázemí).	Prostřednictvím	své	organizace	již	
řadu	let	podporuje	drobné	podnikatele	a	živnostníky	ve	svém	
regionu	a	podílí	se	na	realizaci	mnoha	zajímavých	projektů	ve	
Šluknovském	výběžku.	Stála	také	u	zrodu	systému	regionální	
značky	a	vysvětlí	nám,	jaký	je	její	význam	pro	oživení	místní	
ekonomiky.	Regionální	značky	jsou	důležité	nejen	proto,	aby	
spotřebitelé	snadněji	našli cestu ke kvalitním místním pro-
duktům,	ale	mají	význam	i	pro	podporu	cestovního	ruchu.

 Dana Štechová
 Marketing místní produkce

Ing.	Dana	Štechová	je	spoluzakladatelkou	zcela	nového	dě-	
čínského	bistra	„Houpací	koník“,	které	si	dalo	za	cíl	nabízet	
občerstvení	jiného	typu,	než	je	obvyklé	ve	fastfoodech.	Dob-
roty pocházejí z regionálních produktů	a	kváskový	chléb	do-
konce	uvažuje	péci	ve	vlastní	pekárně.	Ačkoli	není	jednoduché	
v dnešní	době	sehnat	dostatek	spolehlivých	místních	dodava-
telů,	na	kterých	buduje	svou	živnost,	pevně	věří,	že	s rozvojem	
příležitostí	pro	odbyt	budou	pomalu	vznikat	i	noví	regionální	
potravinářští	producenti.	Své	cenné	zkušenosti	nabízí	ke	sdíle-
ní	dalším	podnikatelům,	kteří	se	chtějí	vydat	podobnou	cestou.	

 Zdeněk Tarant 
 Hledáme alternativní zdroje energie

Cesta	energetických	úspor	je	pro	každou	lokální	ekonomiku	
klíčová.	Účty	za	energie	totiž	patří	k	těm	největším	dírám,	kudy	
z	regionální	ekonomiky	utíkají	peníze.	Ale	proč	bychom	měli	
drahé	energie	kupovat	od	centrálních	dodavatelů,	když	je	mů-
žeme	do	značné	míry	získat	z	místních	zdrojů?	Možností	je	celá	
řada	a	budeme	si	o	nich	povídat	s	ředitelem	obecně	prospěšné	
společnosti	Škola	obnovy	venkova.

 Martin Zíka
 Principy lokální ekonomiky

Martin	Zíka	provozuje	internetový	portál	www.vylep.info	pro	
podporu	drobného	podnikání	a	živnostníků	na	Děčínsku.	Ve	
své	přednášce	vysvětlí,	jaký	potenciál	pro	vyléčení	mnoha	
aktuálních	společenských	neduhů	nabízí	praktikování	principů	
lokální	ekonomiky.	Nacházíme	se	v	situaci,	kdy	je	nejvyšší	čas	
vymezit	hranici	mezi	globálními	zájmy	obchodníků	a	lokálními	
zájmy	místních	obyvatel.	Jsme	svědky	bezohledné	kolonizace	
naší	země	a	není	dobré	tomu	nečinně	přihlížet.

 Miloslav Hlavsa - Praktické zkušenosti
 provozování obchodního družstva (Konzum)

„Obchodník	má	být	prospěšný	svému	regionu“,	to	je	krédo	
ředitele	obchodního	družstva	Konzum	z	Ústí	nad	Orlicí,	které	
má	více	než	stoletou	tradici,	provozuje	přes	sto	obchodů,	
zaměstnává	téměř	600	lidí	a	sdružuje	téměř	4000	spoluvlastní-
ků.	V	rámci	projektu	„Jsme	tu	doma“	zviditělňuje	své	regionální	
dodavatele,	kterých	jsou	desítky.	I	my	na	Varnsdorfsku	bychom	
chtěli	založit	svépomocné	spotřebitelské	družstvo	a	těžko	
bychom	hledali	povolanější	osobu,	která	může	říci,	jak	na	to.

 Květa P. Lauterbachová - Jak je na tom občanská 
 společnost Česko vs. Rakousko?

Květa	Pohlhammer	Lauterbachová	je	ekonomka,	která	se	
vymkla	ze	zažitého	systému.	Místo	akademické	dráhy	se	
věnovala	od	90.	let	podnikání,	takže	dnes	dokáže	pojmenovat	
rozpory	mezi	ekonomickou	teorií	a	společenskou	praxí.	Mluví	
pěti	jazyky.	Žije	střídavě	v	horách	v	Horním	Rakousku	a	Dolním	
Dvořišti.	Protože	rakouský	model	založený	na	křesťanských	
základech	nabízí	mnoho	inspirativních	příkladů	(a	životní	
úroveň	v	Rakousku	je	podstatně	vyšší,	než	u	nás),	bude	i	toto	
konferenční	téma	velmi	zajímavé.

 Magdalena Hunčová
 Ekonomický rozměr občanské společnosti

Ing.	Magdalena	Hunčová,	Ph.D.	je	autorkou	knihy	„Ekonomický	
rozměr	občanské	společnosti“,	ve	které	se	věnuje	tématům	
ekonomického	tranzitu,	rozvoje	občanské	společnosti,	civilizo-
vanosti	ekonomiky	a	reformy	veřejné	správy.	Je	propagátorkou	
rozvoje	družstevnictví	jako	perspektivní	formy	podnikání	pro	
současnou	dobu.	Sdružování	lidí	do	družstev	za	účelem	provo-
zování	hospodářské	činnosti	má	řadu	strategických	výhod	a	je	
s	podivem,	že	se	tak	u	nás	(po	vzoru	západních	zemí)	neděje	ve	
větší	míře.	Je	to	jen	otázka	času?
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 Workshop:
 Lokální ekonomika na Varnsdorfsku

Cílem	Festivalu	lokální	ekonomiky	je	načerpat	množství	uži-
tečných	informací	a	inspirativních	příkladů	dobré	praxe	a	tyto	
sdílet	s	ostatními	lidmi.	Chceme	zmapovat	možnosti	pro	rozvoj	
lokální	ekonomiky	na	Varnsdorfsku,	protože	v	ní	spatřujeme	
způsob,	jak	zlepšit	ekonomickou	kondici	regionu.	Na	závěreč-
ném	workshopu	budeme	společně	hledat,	čím	bychom	měli	
začít,	jaké	budou	první	kroky.	Předpokládáme,	že	tyto	informa-
ce	budou	přenositelné	do	dalších	regionů.

 Závěr festivalu:
 Mše za regionální synergii

Závěrečnou	tečkou	za	Festivalem	lokální	ekonomiky	bude	mše	
za	regionální	synergii	ve	starokatolickém	kostele	ve	Varnsdor-
fu,	kterou	bude	sloužit	Mgr.	Roland	Solloch.	

Senátor
Ing.	Jaroslav	Sykáček

Kavárna	Zahálka
Helena	Lochnanová

Vstup	na	všechny	přednášky	je	zdarma.	

Konference	lokální	ekonomiky	se	koná	v	sále
klubu	Střelnice.

Účastníci	ze	vzdálenějších	míst,	kteří	se	budou	
chtít	zúčastnit	obou	konferenčních	dnů,	si	mohou	
zajistit	přespání.	Ve	Varnsdorfu	doporučujeme:	
Dvůr	pohody,	mobil:	605	235	699,
sarka.dubska@seznam.cz

Informační	servis

pro	účastníky	konference:

775 855 303
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