
 

ANOTACE PŘEDNÁŠEK 

 

Tereza Kaplanová  

MISE JIŽNÍ SÚDÁN (ANEB MOJE PRVNÍ CESTA DO AFRIKY) 

Tereza Kaplanová studovala práva na univerzitě Sussex v Brightonu, poté obor 

veřejného zdravotnictví na univerzitě v Cambridge. Od té doby se specializuje 

na problematiku kombinující lidská práva a veřejné zdraví. Svou kariéru 

zahájila v britské národní zdravotnické službě NHS, poté nastoupila do 

nevládního sektoru, v rámci kterého působí v zemích postižených mimořádnými 

událostmi a chudobou. Podílela se na humanitárních projektech v Africe pod 

záštitou různých organizací - MSF (Lékaři bez hranic), WHO (Světová 

zdravotnická organizace), v současné době je spojena s německou organizací 

Welthungerhilfe. V rámci těchto projektů pracovala v zemích Jižní Súdán, 

Konžská republika, Burkina Faso, Malawi, Kenya, Pobřeží slonoviny nebo 

Zambie. V rámci soukromých cest navštívila také Rwandu a Konžskou 

demokratickou republiku.  

Anotace k přednášce: Přednáška nabídne pohled na Jižní Súdán 

jako na jedno z hlavních center světové humanitární pomoci. Představí výběr projektů organizace Lékaři 

bez hranic a práci epidemiologa v terénu. Posluchači se dozví, jak taková mise probíhá a jak daleko musí 

člověk vystoupit ze své komfortní zóny. 

 
Štěpán Pastula  
DR KONGO – DOTEKY NEROSTŮ ŽIVOTA I SMRTI 

 
Lektor, průvodce, kouč. Od roku 2006 propadl cestovatelské horečce a touze 
poznávat nové kraje, kultury a životní filozofie. Od roku 2014 se věnuje 
průvodcování a životnímu koučinku, ve kterém cesty hrají velkou roli. 
Záliba v těchto dvou oborech vedla k jejich propojení a vzniku 
Travelcoaching (cestovní koučink). Prosazuje cestu a objevování nových 
krajů jako formu sebevzdělávání a seberozvoje. Provází v Ladaku, Indii, 
Nepálu, Ekvádoru a rovníkové Africe. Štěpán je od r. 2012 zakladatelem 
a ředitelem festivalu Letem světem v Plzni, koordinátorem programu Letem 
světem na školách, přinášejícím pohledy na nové kraje a kultury do škol. 
Podílel se na projektech v neziskové organizaci Surya, (Malý Tibet) a 
Člověk v tísni (DR Kongo, Afrika).  
 
Anotace přednášky: Setkání s tématem, které vás zanese do 
rovníkové země plné pralesů, goril, ale též zlata, diamantů, 
koltanu a zbraní. Realita všedních dní rozlehlé oblasti, kde se 
život s nikým nemazlí a kde se priority obyčejných lidí pohybují 
v základních potřebách. Podíváme se do Konga pohledem 
účastníka humanitární mise organizace Člověk v tísni a 
navštívíme zemi postiženou dlouholetou válkou.  

Co je denním chlebem obyčejných lidí? Jaká je cena lidského života? Jak se žije v místní kultuře? Čím vás 
tato zkušenost obohatí a co vám vezme?  
Na tyto a další otázky vám odpoví Štěpán Pastula, který na takové misi působil. Čeká nás obohacující cesta 
do rovníkové Afriky. 
 



Barbora Červená  
GORILY V MLZE - PŘÍBĚH OCHRANY LIDOOPŮ, KTERÝ ZNAJÍ VŠICHNI. ANEBO NE?  
 

Barbora Červená vystudovala Veterinární univerzitu Brno, kde 
během studia začala studovat i parazity různých zvířat, 
například slonů, nosorožců či lidoopů. Po první návštěvě Afriky 
propadla kouzlu tohoto kontinentu a díky své práci a 
dobrovolnickým aktivitám  se může vracet. V současné době vede 
výzkumný projekt zaměřený na objasnění vlivu parazitických 
hlístic na zdraví goril horských v Ugandě. Pracuje v Ústavu 
biologie obratlovců Akademie věd České republiky. 
 
 
Anotace přednášky: Gorily horské patří díky příběhu 

Dian Fossey, Gorily v mlze, mezi nejznámější živočichy 
ohrožené vyhynutím.   V současnosti jejich počet 

stoupá a dalo by se říci, že ochranářské aktivity týkající 
se goril horských byly úspěšné. Je ale opravdu populace goril horských mimo nebezpečí vyhynutí? Náš 
výzkumný tým se zabývá parazitárním onemocněním u goril horských žijících v deštných lesích rovníkové 

Afriky. Chceme zjistit, jakými infekcemi trpí a proč v posledních letech umírají na běžné infekce častěji než 
dřív. V přednášce se dozvíte, co je pro gorily horské opravdu hrozbou a jak může k jejich ochraně přispět 

překvapivě i turismus. 

 

Martin Vobruba  

AFRIKA V  EVROPĚ 

Martin Vobruba je tiskový mluvčí Zoologické a botanické zahradě 

města Plzně a autor publikací o této zoologické zahradě a publikací o 

zvířatech. Absolvoval na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni, kde 

vystudoval matematiku a zeměpis. Jeho diplomová práce 

Charakteristika zoologických zahrad ČR předznamenala jeho 

následující profesní zaměření. Od roku 1998 pracuje v plzeňské zoo, 

kam nastoupil jako propagační a vzdělávací pracovník, a později se 

stal mluvčím zahrady a vedoucím oddělení kontaktu s veřejností. Jeho 

zájem o historii a vývoj zoologické zahrady v Plzni se odráží v jeho 

publikační činnosti, která ji v několika titulech mapuje. Je 

viceprezidentem Středoevropské asociace přátel zoo (CEAF). 

Anotace k přednášce: Tématem povídání budou známá i neznámá, velká i malá, savanová i pralesní africká 

zvířata chovaná v Zoo Plzeň i dalších zoologických zahradách; tedy v podstatě „Afrika v Evropě“. 

 

Petr Coubal  
DIVOČINA AFRICKÉ UGANDY 
Od roku 2013 spolupracuji se spolkem Prales dětem a jsem jeho součástí v terénní 
práci od Sumatry po Slovensko. Společně jsme natáčeli divokou přírodu v africké 
Ugandě, zdolávali jsme rumunské hory či monitorovali slovenskou divočinu na 
programu Oko medvěda. V roce 2018 jsem dostal příležitost vstoupit jako lektor 
do projektu NEPZ a tato práce dala nový smysl mému životu. V roce 2019 jsem 
měl možnost stanout mezi světovými rangery na 9. světovém kongresu rangerů IRF 
v Nepálu a pochopil jsem, že terénní ochrana přírody a vzdělávání musí jít ruku v 
ruce. V tomto propojení vidím cestu pro budoucnost ve vztahu k ochraně přírody, 
poněvadž každá pozitivní změna vychází ze vzdělávání nastupující generace.  
 
Anotace přednášky: Představení spolku ,,Prales dětem", monitorovací 
projekt ,,OKO Země", projekce filmu Afrika a diskuse. 
 
 



Tomáš Maule  
PAŠOVÁNÍ GEPARDŮ V KENI 

 
Po absolvování Sportovního gymnázia v Plzni vystudoval School of 
Oriental and African Studies - University of London - obor 
Ekonomie a Politické vědy. Následně se přesunul do Keni a zahájil 
svou kariéru jako bezpečnostní analytik v NGO Safety Program.    
V kariéře v humanitárním sektoru pokračoval v Sýrii a Iráku, kde 
byl zodpovědný za bezpečnost programu a vztahy s ozbrojenými 
skupinami. Od roku 2016 začal pracovat pro soukromé a vládní 
klienty jako bezpečnostní expert se zaměřením na organizovaný zločin 
a transnacionální hrozby. V letech 2019-2021 vedl program 
National Geograhic zaměřený na mapování sítí pašeráků gepardů  z 
Rohu Afriky na Arabský poloostrov.  

Anotace přednášky: Přednáška bude pojednávat o pašování 
gepardů z Rohu Afriky do státu Arabského poloostrova. Zaměří se na obecný politický a bezpečnostní 
kontext práce v regionu, detaily pašeráckých operací a nastíní, co nám problém gepardů může sdělit o 
problémech životního prostředí a globální klimatické krize v regionu.  

 

Lucie Melichárková 

VÁNOCE V KENI 
Je mi 30 let, učím angličtinu a španělštinu. Většinu Vánoc nebo letních 
prázdnin vyrážím do světa a pokaždé trochu netradičně. Například jsem 
měsíc sama baťůžkařila v Egyptě s obrovkým notebookem a on-line výukou 
během kovidu. Jednou jsem po třítýdenním mezinárodním táboře pro 
teenagery v Ohiu vzala své svěřence na výlet autem do Kanady. Autem jsem 
také projela celý Izrael. Letos máme v plánu vyrazit na lezeckou expedici do 
jihovýchodní Evropy.  

Anotace přednášky: Společně se podíváme, jak vypadá Keňa mimo 
zdi pětihvězdičkových hotelů ... 

 

 

 

 

 

 

Štěpán Krňoul 

GEOPOLITIKA AFRIKY 

Absolvent FF ZČU a FPE ZČU v oborech východoevropská 
studia, následně Učitelství pro SŠ – geografie a ZSV. 
Pedagogická praxe od roku 2012 doposud, před nástupem do 
školství působil v ZAK TV jako specialista na outdoorovou 
reklamu a v Telefonice O2 jako obchodní zástupce. Od roku 
2014 aktivní komunální politik. 
Anotace přednášky: Prezentace bude zaměřena na 
geopolitické ukotvení afrického kontinentu v historii, 
dnes i v budoucnosti. Úvodem bude vymezení prostor a 
teoretický rámec geopolitiky. Zmíněna bude kolonizační 
stopa, která determinuje fungování velké části 
kontinentu do dnešních dob. Velký prostor bude 
zaměřen na aktéry, kteří dnes vyvíjíjejí aktivitu v 

jednotlivých státech. Závěr bude tvořit diskuse se studenty, zejména pak k tématu budoucnosti Afriky. 



Mohamed Alieu Jalloh (v Aj)  

JAK SE ŽIJE V SIERRA LEONE 
My name is Mohamed Alieu Jalloh. I was born 

in Waterloo Freetown in Sierra Leone. I come 

from Fulani tribe. I have three brothers and 

three sisters. My hobbies is sport. I love 

football and gym fitness.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DĚTI UČÍ DĚTI – KVARTY PRO PRIMY 
Anotace programu připravovaného s kvartou B. V rámci výuky zeměpisu v kvartě, která toto pololetí probírá 
Afriku a účastnila se již 2 besed k africké problematice, jsme připravili po skupinách zajímavé povídání o 
jednotlivých afrických oblastech. Doplnili jsme to o hry a zajímavé úkoly, které respektují věk a schopnosti 
primánů. Studenti kvarty propojili také africké téma s výtvarným zpracováním - různé formy od kresby až 
po keramiku.  
 
 
Kateřina Chmelířová 
(přednáška již proběhla) 

 
Jmenuji se Kateřina Chmelířová a pracuji u Vodní záchranné 
služby ČČK. Po úspěšném dokončení studia na Gymnáziu 
Františka Křižíka jsem pokračovala na Univerzitu Karlovu, 
obor Biologie a dále pak na ČVUT, obor Civilní nouzové 
plánování. Cestovat jsem začala asi jako většina lidí, dvakrát 
ročně. V létě moře nebo turistika v horách, v zimě na lyže...   
V roce 2015 přišla moje první cesta mimo kontinent, kdy jsme 
se s přáteli rozhodli projít severovýchodní část Kyrgyzstánu. Pár 
let poté jsem vyrazila na svoji první vodáckou expedici do 
Nepálu, organizovanou CK Adrenaline Centre. Po této 
expedici jsem se přidala k týmu Adrenaline Centre a začala 
jezdit jako guide. Od té doby mi do sbírky přibyla spousta 
vodáckých výprav po Evropě, nejčastěji Rakousko, Bosna, 
Slovinsko, Švýcarsko... A také několik expedic za hranicemi 
kontinentu, jako třeba Namibie, Zimbabwe nebo Jihoafrická 
republika.   
 

 


