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PROČ JÍST JÍDLO Z BLÍZKA
středa, 10. května 2006

V týdnu od 17. do 25. června 2006 proběhne na Horním mlýně ve
Křtinách (1) týdenní akce s názvem „Jídlo z blízka“. Během semináře budou
účastníci z diskutovat s anglickou aktivistkou Helenou Norberg-Hodge (2) o
ekonomických, společenských a ekologických souvislostech nakupování
globálně vs. lokálně vyrobených potravin.
Globalizace potravin představuje velký problém pro místní komunity a drobné
zemědělce v chudých i bohatých zemích. Doprava potravin znamená také nemalou zátěž pro
krajinu – z nedávno zveřejněné studie britských profesorů Prettyho a Langa (3) dokonce
vyplývá, že pro životní prostředí je zásadnější vzdálenost, kterou musí potravina urazit od
zdroje ke spotřebiteli, než způsob, jakým byla vyprodukovaná.
Přitom o směru, kterým se bude ubírat produkce potravin v budoucnosti, rozhodují
spotřebitelé svým každodenním výběrem potravin v obchodech (a výběrem obchodů, ve
kterých potraviny nakupují...). V České republice poměrně roste hnutí ekologického
zemědělství a informovanost spotřebitelů o jeho produktech- biopotravinách, chybí tu však
podobná informační kampaň zaměřená na důležitost volby místních produktů při nákupu
potravin.
Občanské sdružení Horní mlýn pozvalo do Česka Helenu Norberg-Hodge, jednu
z nejvýznamnějších osobností britského hnutí pro místní potraviny. U nás je známá hlavně
jako autorka knihy Dávné budoucnoti, popisující zničující vliv civilizace na život v
indickém Ladakhu. Během týdenního semináře Helena v přednáškách i diskusích představí
problém globalizace potravin i možná východiska a seznámí účastníky se zkušenostmi
britského hnutí „Local Food“. Závěrečná část semináře bude věnována vytyčení cílů a
prostředků potenciálního českého hnutí pro místní potraviny, případně plánování prvních
aktivit.

Seminář se uskuteční díky laskavé podpoře Nadace Partnerství a Nadace
Veronica. Další informace o semináři, včetně podrobného programu a spousty
materiálů ke stažení, získáte na vlastních internetových stránkách projektu:
http://jidlozblizka.hornimlyn.cz.
Více informací: Petra Vetečníková, Horní mlýn, Křtiny, tel.. 516 439 233,
e-mail hornimlyn@hornimlyn.cz.
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(1) Od roku 2002 pořádá občanské sdružení Horní mlýn různé akce pro radost, na něž zveme
nejširší veřejnost. Bývalý mlýn přestavujeme tradičními i netradičními technologiemi. Na
některé stavební úkony zveme odborníky nejpovolanější, kteří nás učí používat přírodní a k
přírodě šetrné materiály . Proběhly dílny stavby a izolací ze slámy, dílna tradičního způsobu
omítání hlínou, izolování ovčí vlnou. Pravidelně organizujeme sázení stromků, ať již pro obec
Křtiny na Habrůvecké cestě nebo v lesích nedalekého Ochozu. O.s. Horní mlýn pečuje o starý
třešňový sad v Habrůvce. Nejpestřejší jsou víkendovky na mlejně, sahající od řemeslných
workshopů, přes zajímavé přednášky až po tancování. Každé léto organizujeme tábor pro
rodiny s dětmi a delší pobytový kurz zaměřený na oblast životního prostředí. Více informací o
občanském sdružení Horní mlýn a jeho aktivitách je na internetových stránkách
http:/www/hornimlyn.cz.
(2) Helena Norberg-Hodge: jedna z nejvýznamnějších osobností britského hnutí pro místní
potraviny. U nás je známá hlavně jako autorka knihy Dávné budoucnoti, popisující zničující
vliv civilizace na život v indickém Ladakhu. Kniha a film Dávné budoucnosti byly přeloženy
do více než 50 jazyků. Helena Norberg-Hodge j známa jako vlivná analytička dopadu
globální ekonomiky na kulturu a zemědělství po celém světě.
Během týdenního semináře Helena Norberg-Hodge v přednáškách i diskusích představí
problém globalizace potravin a jeho možná východiska. Seznámí účastníky se zkušenostmi
britského hnutí „Local Food“ a prodiskutuje možnosti jejich aplikace v České republice.
Helena Norberg-Hodge je spoluzakladatelkou a ředitelkou organizace International Society
for Ecology and Culture (www.isec.org.uk), která již dlouhou dobu podporuje lokální
alternativy stojící v opozici ke globální konzumní kultuře. Za jednu z těchto alternativ
považuje místní potraviny, pro jejichž propagaci již vydalo mnoho osvětových materiálům, mj.
knihu Bringing the Food Economy Home, jíž je Norberg-Hodge spoluautorkou.
V roce 1986 obdržela cenu Right Livelihood Award, tzv. „alternativní Nobelovu cenu“, jako
uznání za její práci.
(3) Farm Costs and Food Miles: An Assessment of full cost of the UK weekly food basket. Jules Pretty et al.,
Food Policy 30 (2005) 1-19. [doi:10.1016/j.foodpol.2005.02.001].

