
pondělí 15. 4. 2019  přednášky 5. a 6. hodinu 

Arnika (https://arnika.org/)  
Arnika je česká nezisková organizace, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Věří, 
že přírodní bohatství není pouze darem, ale také závazkem uchovat jej do budoucna. Svoji 
činnost opírají o tři pilíře – zapojení veřejnosti, odborné argumenty a komunikaci s médii.  
třídy: 3.G, 7.G (část třídy se učí) prostor: uč. 22 
dohled: 5. h. Vitochová, 6. h. Junášek třídy jdou na oběd PO přednášce 
 
České fórum pro rozvojovou společnost (http://www.fors.cz/)  
 FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci – je platformou českých nevládních 
neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou 
spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí. Hlavním úkolem FoRS je 
zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi 
v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce. 
třídy: 1.A, 1.B (1.B a 1.A hoši pokračují plaváním) prostor: uč. 24 
dohled: 5. h. Obručníková, 6. h. Němcová třídy jdou na oběd PŘED přednáškou 
 
ABUBAKR ABDELMAGID  
Pan Abdelmagid se narodil v roce 1962 v súdánské metropoli Chartúmu. Vystudoval vysokou 
školu v Egyptě. Byl politicky aktivním člověkem v Súdánu již před vojenským pučem roku 1989, 
zůstává i po něm. Kvůli vazbám na opozičního vůdce byl opakovaně ve vězení, kde si prošel 
peklem i v exilu v Egyptě a Eritreji. Po udělení amnestie se roku 2018 dostal na svobodu a díky 
manželce s občanstvím EU odcestoval sem, do České republiky.  Současně žije v Praze  
s manželkou a 4 dětmi a snaží se integrovat do české společnosti. 
třídy: 5.G, 6.G prostor: uč. 23 
dohled: 5. h. Klozová, 6. h. Sakalová třídy jdou na oběd PO přednášce 
 
AHMED A AYAT 
Ahmed a Ayat jsou manželé, původem z Íráku, žijící 4tým rokem v Praze. Na Írák mají pár 
hezkých vzpomínek, více si ale pamatují utrpení, válku a nejistotu. I proto mají život v Česku 
rádi, i přes občasné nenávistné projevy lidí proti muslimům. Čechy vnímají jako milé a velmi 
přátelské lidi. Snaží se integrovat do naší společnosti, ještě společně s jejich přítelem – 
uprchlíkem ze Sýrie – se aktivně učí česky. Ahmed vystudoval v Íráku vysokou školu a je 
režisérem. I když si zde nemůže najít zaměstnání, nevěší hlavu a točí vlastní filmy. S touto 
dvojicí jste se mohli setkat například v dokumentu Bohu žel. 
třídy: 3.A, 4.G prostor: 27 fyzika 
dohled: 5. h. Sakalová, 6. h. Šenová třídy jdou na oběd PŘED přednáškou 
 
ZACHRAŇ JÍDLO (https://zachranjidlo.cz/) 
Až třetina všeho jídla na světě se prostě vyhodí. Organizace  Zachraň jídlo se snaží o osvětu  
v této problematice. Jde o malý tým nadšenců, kteří se aktivně snaží snížit plýtvání jídlem. 
Projekt vznikl roku 2013 a od té doby se toho již mnoho událo. Pořádají spoustu happeningů, 
osvětových kampaní nebo třeba jezdí na pole sbírat „křivou“ zeleninu. Šíří informace o plýtvání 
a propojují lidi, kteří to vidí stejně. Vysvětlí vám, jak správně uchovávat potraviny a také to jak 
se můžete zapojit! 
třídy: 1.G, 2.G prostor: hudebna 
dohled: 5. h. Kaňková , 6. h. Faltejsková třídy jdou na oběd PO přednášce 

úprava výdeje obědů pro třídy, které se učí podle rozvrhu: 
 2.A, 2.B, 3.B po 5. hodině, 4. ročníky až ve 13.45 
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