TISKOVÁ ZPRÁVA
Olomouc 20. 1. 2017

Rozvojový večer: Zapomenutá Ukrajina
Ve středu 25. ledna 2017 se od 18:00 hodin uskuteční v interaktivním muzeu vědy Pevnost
poznání Olomouc rozvojový večer na téma „Zapomenutá Ukrajina“ s hostem Petrou
Procházkovou, nejznámější českou válečnou zpravodajkou.
Petra Procházková seznámí návštěvníky s konfliktem na Ukrajině, který trvá již od roku 2014
a mění se v opomíjenou a Evropou ignorovanou válku. Otázkou do diskuze bude například,
jestli se najde vůbec někdo, kdo by měl recept na eliminaci ruských imperiálních aktivit či jaká
je tamní současná situace.
„Žádný stát nechce bojovat s Ruskem a izolovat se od této euroasijské velmoci, ale také
málokdo chce nechat Kreml, aby zaváděl své pořádky u svých sousedů, pokud si to oni nepřejí,“
říká Petra Procházková, host rozvojového večera.
Petra Procházková je nejen novinářka, ale také humanitární pracovnice, která se dostala do
podvědomí široké veřejnosti díky své zpravodajské činnosti z válečných konfliktů na Kavkaze
po rozpadu Sovětského svazu. Petra Procházková v roce 1989 získala doktorát na fakultě
žurnalistiky Univerzity Karlovy a mimo jiné je spoluzakladatelkou soukromé novinářské
agentury Epicentrum, pro kterou točila reportáže a dokumentární filmy. Od roku 2000 se
věnovala humanitární práci v Grozném, kde mimo jiné založila dětský domov pro válečné
sirotky, o které se starala. O rok později, v roce 2001 se stala spoluzakladatelkou občanského
sdružení Berkat, které se věnuje pomoci dětem a ženám v Čečensku či Afghánistánu.
Za svou činnost Petra Procházková získala řadu ocenění, mezi nimiž je mimo jiné
například cena Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí či
medaile Za zásluhy, udělená v roce 2000 prezidentem České republiky.
Pořadatel akce, ARPOK, o.p.s. je vzdělávací organizace, která od roku 2004 přináší do škol
globální rozvojové vzdělávání. Pomáhá učitelům s žáky diskutovat aktuální témata a zároveň o
nich informuje i veřejnost. Cílem organizace je vytvářet aktivní, respektující a otevřenou
společnost, která vnímá propojenost a komplexnost světa.
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