4. konference Svoboda NaŽivo

Zodpovědná firma
4. - 5. 6. Praha
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Podobně jako minulé ročníky stojí i letošní Svoboda NaŽivo především na dramaturgii. Každý řečník tak přináší důležitou
součástku do pochopení celkového puzzle tématu firemní zodpovědnosti.
Hlavní program se odehraje ve čtvrtek 4. 6. v La Fabrice, v Praze. Stejně jako v minulosti jsme zvolili “TEDovský
formát” – tři velké bloky cca čtvrthodinových přednášek s dvěma dlouhými přestávkami sloužícími k diskuzi, propojení
a občerstvení.
Jedním z řečníků je Vincent Stanley z kultovní Patagonie, spoluautor knihy Zodpovědná firma, přední světová autorita
v probíraném tématu. Kromě jeho vystoupení 4. 6. v LaFabrice je jeho pobyt v Praze pro české a slovenské podnikatele
výjimečnou příležitostí vyptat se na praktické aspekty tohoto přístupu k podnikání. V pátek 5. 6. od 9:30 do 12:00 s ním
proto ve Sportovně v Praze pořádáme diskuzi.
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Čtvrtek

4. 6. 2015
9:00 - 11:45

A. Souvislosti a kontext
Chceme začít v té nejobecnější rovině. Od podlahy. Od dítěte. Nejprve
v rodině, pak ve škole. Až potom do dospělosti. Je vůbec možné se chovat
zodpovědně, eticky, morálně v případě, kdy většinová společnost ctí poněkud
jiné hodnoty? A co Země, náš Domov? Jak té se daří?
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1. Jan Rybář a Petra Kruntorádová
Moderátoři

Několik důležitých slov úvodem
Základní informace na úvod tak, abychom se v La Fabrice cítili jako doma a odnesli
si odsud, co kdo potřebuje.

2. Tomáš Hajzler

Práce a podnikání postavené na svobodě a zodpovědnosti

Od dětského hřiště ke kosmonautům a záchranářům
Pár vět o tom, jak jsem se z dětského hřiště, na kterém nikdo nechce být, dostal
do Fabriky a Sportovny. A také o tom, proč by měly firmy začít urychleně kopírovat
kosmonauty a záchranáře.
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3. Kateřina Králová

Autorka principů Nevýchovy
Skutečná zodpovědnost versus pseudozodpovědnost
Svoboda a zodpovědnost musí jít ruku v ruce. Jedině tak má totiž dítě
možnost zůstat skutečně svobodným člověkem s neporušenou sebehodnotou
a respektujícím přístupem k druhým lidem. Jedině tak roste v sebevědomého
partnera v životě, ve vztazích i v práci. Jak ale takový přístup k životu předat
svému dítěti?
Většina rodičů v dobré víře učí děti obrovské množství různých “musí se” a “mělo
by se”, “je správné” a “nehodí se to”, ve strachu, aby dítě v životě uspělo. Aby
příliš nevyčnívalo nebo nebylo rozmazlené. Paradoxně tak děti připravují nejen
o zodpovědnost, ale v konečném důsledku i o svobodu. Pojďme společně objevit
jednoduchý způsob, jak už dnes podpořit v dětech skutečnou zodpovědnost
a předejít budoucím problémům s hledáním vlastního místa v životě.
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4. Mirka Kellovská
Montessori učitelka

Svoboda ruku v ruce se zodpovědností v Montessori škole
Co se skrývá pod pojmy montessori pedagogiky: svobodná volba, zodpovědný
přístup, vnitřní motivace a senzitivní fáze učení?
Jak pracovat s dětmi a místo strachu z chyby, soutěžení a negativního hodnocení
v nich budovat zodpovědnost za svou práci, zájem o učení, přijímání doporučení
a zpětné vazby? Na to vše se nám Mirka pokusí odpovědět a představit tím jeden
z nejmodernějších pedagogických směrů ve světě, program celostního přístupu
k dítěti.
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5. Ondřej Kobza

Aktivista & kavárník

O tom, jak dobře investovat.
Do obrazů v nitru, které jsou záznamem silných okamžiků.
Jak si přestat “hledět svého”, nadávat na život okolo a místo toho převzít
zodpovědnost za svůj život a komunitu, jejíž jsme součástí?
Ondřej se s námi podělí o to, jak si malý podnikatel dělá radost projekty typu
piána či šachy na ulici, poeziomaty, koncerty na nádraží. A o tom, že když pak
sedí někde na lavičce na Míráku a pozoruje důchodce, jak hrají šachy, tak mu to
vše přijde jako dobře vynaložené peníze i čas. Zamyšlení nad pojmem investice
trochu jinak. Investice do obrazů, které člověk vytvoří. A které jsou důležité pro
tady a teď. Zároveň ale pak mají další vliv na pověst pro toho kterého konkrétního
člověka. Dobrá realizace dobrých věcí se člověku vrátí.
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6. Anna Strunecká

Buditelka zodpovědného přístupu ke zdraví

Jak přežít dobu jedovou?
Proč a jak převzít zodpovědnost za své zdraví? Život současného člověka
doprovázejí miliony chemikálií, z nichž mnohé mohou být nebezpečné lidskému
zdraví a ohrožovat budoucnost celé civilizace. Profesorka fyziologie, autorka
bestsellerů Doba jedová a Doba jedová 2 se bude zabývat některými příklady
skrytých škůdců v potravinách, nápojích, potravinových doplňcích i lécích
a vysvětlí, proč naše zdraví mnohdy ohrožuje právě to, o čem si myslíme, že
nám prospívá. Poukáže na alternativní a účinné způsoby, jak se proti působení
největších rizik bránit.
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7. Jozef Pecho
Klimatolog

Globální oteplování – hrozba, výzva, ale i příležitost!
Globální klima se dnes v důsledku lidských aktivit mění rychlostí, která začíná
ohrožovat samotnou podstatu existence lidí a života na Zemi. Nejde ani zdaleka
o žádný alarmizmus, ale objektivní realitu podpořenou výsledky vědeckého
výzkumu. Pokud se lidé nezačnou k životnímu prostředí a atmosféře chovat
ohleduplněji a nesníží své vysoké nároky na životní standard a míru konzumu,
globální oteplování a klimatická změna v průběhu tohoto století dosáhnou tak
závratné rychlosti, že se na ni nebudou moci adaptovat ani nejvyspělejší země
světa. Přitom řešení problému změny klimatu není jen výzvou, ale i obrovskou
příležitostí začít žít plnohodnotnějším, zodpovědnějším a kreativnějším životem!
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8. Jan Sokol
Filozof

Zodpovědnost a svoboda
Zodpovědnost je schopnost a ochota odpovědět na nepříjemnou otázku: „Cos
to udělal?“ nebo „Proč jsi to neudělal?“. Nezatloukat, nevymlouvat se, nesvádět
to na jiné. Je to vzácná a přitom nezbytná „odvrácená stránka“ lidské svobody.
Koriguje totiž naivní představu mé svobody jako čisté libovůle. Zatímco moje
svoboda je mi spíš příjemná a stejná svoboda těch druhých mi může nahánět
strach, u zodpovědnosti je to obráceně: i když se na ni u druhých musím spoléhat,
té vlastní bych se rád vyhnul. Jenže teprve když člověk pochopí, že jedno bez
druhého nemůže být, může se také těšit ze skutečné svobody.
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9. Peter Živý

Propagátor intuitivní pedagogiky
Být člověkem
Pro odlehčení nabitého programu a protažení kostí si pro nás Peter připravil pár
myšlenkových obrazů o ČLOVĚKU a jeho propojení s planetou Zem a ostatními
lidmi. k tomu pak ty, kteří budou mít chuť se trochu rozhýbat, čeká i něco
HRAVÉHO.
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1. přestávka

Chcete si zapolemizovat s řečníky nebo je jen tak pozdravit? Potkat se
a propojit s ostatními účastníky? Probrat s nimi svůj projekt? Dát si něco
k snědku a k pití? Nebo si jen tak někam zalézt, zameditovat si a nabrat
dech do dalšího kola? k tomu všemu slouží přestávka. A pokud byste
neměli programu dost, můžete si v předsálí zahrát Dida Div divadélka,
prohlédnout si výstavu projektů od Social Impact Award, zalistovat si
materiály spřátelných organizací či si pořídit knížku.
Příjemnou hudbu dotvářející atmosféru dne nám bude pouštět DJ Kryštof
Koenigsmark, více zde: www.mixcloud.com, www.radio1.cz

12

Čtvrtek

4. 6. 2015
12:30 - 14:45

B. Firemní zodpovědnost – principy
Po souvislostním úvodu pojďme k tomu, proč jsme se sešli, k zodpovědnému
podnikání. K principům toho, jak podnikat, aby to bylo prospěšné nejenom
vlastníkům, ale i ostatním lidem na planetě. Na čem staví firma, pro kterou
jsou peníze prostředkem ke zlepšení kvality života na Zemi (ne jejím cílem)?
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1. Barbora Mrázková

Propagátorka principů férového podnikání

Kdo je tady odpovědný?
Mnohé firmy se dnes prezentují jako zodpovědné, honosí se oceněními, o své
zodpovědnosti hovoří na nejrůznějších konferencích a staví na ní marketingové
kampaně. Ve skutečnosti se ale starají na prvním místě o svůj růst a blaho
svých akcionářů. Jejich odpovědnost končí posledním slůvkem kapitoly „Naše
CSR“ v načančané výroční zprávě. Téma odpovědnosti firem je zkrátka trochu
pokroucené, a to nejen u nás v ČR.
Má být ČEZ generálním partnerem CSR summitu? Je H&M opravdu odpovědná
firma, když má svou „conscious“ kolekci? Není protimluvem, když je partnerem ceny
„Leader v životním prostředí“ firma Tetra Pak, tedy výrobce velmi neekologického
obalu? A když Tesco, jehož zaměstnanci o svých pracovních podmínkách nesmí
ani muknout, zaštiťuje cenu pro „Nejangažovanější zaměstnance“?
Barbora bude mluvit o tom, jak se vyznat v džungli neupřímné CSR, nenaletět
a vybrat si jako zákazník opravdu odpovědnou firmu. Zaměří se hlavně na to, co
jíme a do čeho se oblékáme.
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2. Jan Valeška

Propagátor zemědělství šetrného k člověku i k přírodě

Peníze nebo jídlo! Příběh občansky aktivního stravování
K čemu má sloužit zemědělství? k produkci dobrého, zdravého jídla pro všechny,
nebo k tvorbě zisku pro pár vyvolených? Jak svobodní jsme při volbě našeho
jídla? Máme jako společnost možnost mluvit do toho, jak budou naše potraviny
vznikat a co vůbec budeme jíst?
To, co dnes jíme, je produktem válečných technologií. Produkujeme jídlo dle
potřeb 50. let 20. století, tedy nakrmit co nejvíc lidí, co nejlevněji. Trpí tím pak
nejen naše půda, naše zvířata, naše krajina, ale i my sami. Vládu nad tím, co
budeme jíst, převzali účetní, jejichž zájmem jsou pouze finanční toky má dáti – dal.
Díky tomu máme sice stále plné regály esteticky dokonalých levných produktů,
ale platíme za ně vysokou cenu. Stali jsme se rukojmími těchto vládců našeho jídla.
Cestou z tohoto područí je odhodit roli pasivních konzumentů a stát se i na poli
potravin aktivními občany - vzít produkci svých potravin, byť i zprostředkovaně,
do vlastních rukou.

15

3. Petr Hanzel

Spoluzakladatel Bezobalu
Skutečná cena pohodlnosti
Jídlo je zásadní téma. Týká se nás všech, řešíme jej každý den - přitom většinou
netušíme, co vše je započítáno v jeho ceně, co si spolu s ním odnášíme domů a jak
dalekosáhlé důsledky náš nákup má. Tyto souvislosti leží mimo náš spotřebitelský
obzor. v sladké nevědomosti a setrvačnosti jsme udržováni průmyslovou lobby,
tlakem rychloobrátkové konzumní doby i vlastní pohodlností, přičemž společným
jmenovatelem je jednorázový obal - prodražuje, klame a škodí. Platíme za něj
vysokou daň z pohodlnosti, kterou v žádném vyúčtování nenajdeme. Jde to ale
i jinak - šetrně k našemu zdraví, planetě, peněžence i producentům potravin. Stačí,
když odpovědnost přijmou nejen firmy, ale i my, spotřebitelé - máme ve svých
rukou moc určit budoucnost trhu. Volíme ji každý den, každou utracenou korunou.
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4. Zuzana Cabejšková
Zakladatelka ZAZA

Vodovoda: vstupní brána do říše udržitelnosti aneb jak jsme se nechali
zastrašit reklamou
Je drahá, těžká, neekologická a zbytečná. A přesto jí vypijeme 3 miliony litrů
denně. Posledních 10 let hledá Zuzana odpověď na jednu jedinou otázku: PROČ?
Proč kupujeme balenou vodu? Proč vůbec takový produkt existuje v zemi, kde je
94% populace připojeno na kvalitní veřejné vodovody? Trvalo jí 5 let aktivistické
práce skrz Česko pije z vodovodu a 5 let akademického studia zjistit proč. A bude
mít pár minut na to, aby nám své poznatky předala.
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5. Kamila Boudová
Módní revolucionářka

Móda ve službách svobody
Oblečení není na první pohled nic škodlivého, že? Ty hadříky z bavlny za pár korun,
to nemůže nikde uškodit, nebo ano? Módní průmysl, který dnes zaměstnává přes
60 milionů lidí, většinou v zemích třetího světa, je druhý nejšpinavější na světě
(hned po ropném průmyslu). Co s tím můžeme dělat z pozice zákazníka? A co
s tím mohou dělat designéři a manažeři? Kamila Boudová ve svém příspěvku
představí mimo jiné Meaningful Branding, Cradle to Cradle a Upcycling, jako vize
světa bez odpadu, plného firem vytvářejících opravdové hodnoty.
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6. Martina Pavelková & Ondřej Veselý
Propagátoři 1% pro planetu v ČR

Šance pro odpovědné firmy = 1% For The Planet
Díky členství v 1% For the Planet se mohou firmy aktivně zapojit do ochrany a
obnovy životního prostředí a to bez zbytečné byrokracie. 1% For the Planet je
nezisková organizace dnes již s celosvětovou působností, která se snaží propojit
neziskový sektor a podnikatelskou sféru. Firmy si vyberou neziskový projekt,
který jim je blízký a podporují ho každoročně 1% svého obratu. Logo 1% FTP v
dnešní době nese tisíce výrobků.
V České Republice je jedinou českou firmou, která je členem 1% FTP, firma
Monkey Brothers s.r.o., která vyrábí přírodní energetickou stravu pod komerčním
názvem Chimpanzee. Jaký je její příběh? Proč je pro ni členství důležité? Na jaký
projekt jde 1% obratu této firmy?
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7. Tomáš Jireček & Andrea Moličová
Herci

Člověk je tvůrce. Nebo není.
Můžete se těšit na Tomáše a Andreu, improvizační herce, se kterými zažijete,
jaké je to být spolutvůrce okamžiku, být ve tvoření svobodný a zároveň nést
odpovědnost. Zjistíte, že improvizace je o připravenosti, komunikaci, kreativitě,
spolupráci, koncentraci a zábavě. A mrkneme se na to, jak principy improvizace
mohou podporovat odpovědné podnikání.
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2. přestávka

Tuto přestávku už to možná bude chtít kafe nebo silný čaj. Každopádně
budete mít druhou možnost se nadechnout, strávit všechny myšlenky,
doplnit pár kalorií a opravit pitný režim. Dida Div divadélka a výstavka
projektů od Social Impact Award pojedou samozřejmě dál. Ve druhé
pauze si navíc můžete v hlavním sále vyzkoušet Nový cirkus od Mimo
provoz nebo pořídit některou z knih, které budou během konference k
mání. Od dvou autorů bude možné si ji nechat dokonce podepsat. Anna
Strunecká a Vincent Stanley o této přestávce počítají s autogramiádou.
Také druhou přestávku nám hudebním podkreslením zpříjemní DJ Kryštof
Koenigsmark, více zde: www.mixcloud.com, www.radio1.cz
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Čtvrtek

4. 6. 2015
15:45 - 18:00
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C. Firemní zodpovědnost – příklady
My lidé se učíme především nápodobou. Proto – kromě pochopení souvislostí –
potřebujeme hlavně konkrétní příklady firem, které se snaží podnikat, aby to
bylo prospěšné nejenom vlastníkům, ale i ostatním lidem a planetě. 4. 6. to
budou v La Fabrice na hlavním pódiu následující:

1. Vincent Stanley

Chief Storyteller, Patagonia / Spolu-autor knihy Zodpovědná firma

Cesta Patagonie k zodpovědnému podnikání
Jak funguje “nejvíc cool firma na naší planetě” (podle Fortune) – projekty
Wornwear, Common threads, Footprint Chronicles a další. Co se v Patagonii
zatím naučili o firemní zodpovědnosti? o tom i dalších tématech přijede pohovořit
Vincent Stanley.
Patagonie začínala jako nekonvenční, avšak ne příliš zodpovědná společnost.
Vincent Stanley, který je součástí této firmy od jejího počátku, bude mluvit
o založení Patagonie a postupném přebírání zodpovědnosti vůči veškerým
sociálním a ekologickým aktivitám vykonávaným jak pod hlavičkou Patagonie,
tak i všech jejích dodavatelů. Kromě toho zmíní téma změny podnikatelského
modelu, který si podle něj bude v dalších letech osvojovat čím dál více společností.
Pohovoří také ke vzniku nové ekonomiky, která bude více citlivá a zodpovědná,
než jak ji známe dnes.
Na toto vystoupení navazuje páteční dopolední diskuze – viz níže.
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2. Stanislav Kutáček

Zakladatel Autonapůl a RAUCHENBERG
Spolu-iniciátor projektu založení první etické banky v ČR
Pomáhat. Byznysem.
Můžeme pomoci městským centrům přeplněným automobily tím, že přidáme
další auta? Zdá se to paradoxní, ale je to tak. Carsharing totiž pomocí jednoho
automobilu nahradí až deset jednotlivě vlastněných vozidel. Kdysi jsme se
sdílením aut začali hlavně proto, že jsme chtěli mít možnost jej použít, ale nechtěli
jsme ho vlastnit. S vlastnictvím auta si totiž člověk pořizuje i vlastnictví spousty
starostí a dalších nákladů. Co je ale důležitější: jakmile jednou auto vlastníte, je
racionální používat ho co nejvíce - aby se utopené peníze rozložily na co nejvíce
kilometrů. A tak všichni jezdí svými auty a kazí vzduch a prostředí – s nejhoršími
dopady právě ve městech. Carsharing je jedním z dílků skládačky řešení naší
automobilové závislosti.
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3. Nataša Foltánová

Zakladatelka, TIERRA VERDE s.r.o., výrobce ekodrogerie Yellow&Blue
Vždy existuje alternativa
Budovat firmu je výzva. Budovat firmu, která šlape do rytmu vlastního bubnu, je
úžasné dobrodružství. Zvlášť, když vyrábíte produkty ze segmentu nejhustších
komerčních masáží, produkty, které jdou právě proti zavedeným zvyklostem,
a vašimi zákazníky se tak stávají téměř výhradně ti, kteří si už odpověděli na své
PROČ.
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4. Petr Rokůsek

Zakladatel, Nano Energies

Elektřina – esence, na které je postaveno fungování naší civilizace - svoboda
i závislost
Rozvoj internetu, počítačů a elektroniky je pro nás neodmyslitelnou součástí
každodennosti. Vše je poháněno elektřinou. Bereme za naprosto samozřejmé,
že se na dodávku elektřiny můžeme spolehnout. Jak ale celá ta záhada funguje?
Jaký směr energetiky svou platbou za elektřinu podporujeme? Jak a proč vyrábět
a distribuovat energii tak, aby to bylo šetrné přírodě a člověku? Tak, aby jednotlivec
dokázal vybudovat energetickou soběstačnost a získal tak nezávislost? Jaké jsou
možné scénáře budoucího energetického systému?
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5. Tereza Bendlová

Sustainability tým, IKEA
IKEA sdílí hodnoty
Trvalá udržitelnost – ochrana životního prostředí a férové sociální podmínky –
je nedílnou součástí švédské kultury, která udává tón fungování společnosti
IKEA. Ve snaze o zodpovědný a ohleduplný přístup k podnikání se IKEA
zaměřuje nejen na vlastní procesy, ale taktéž úzce spolupracuje s dodavateli,
pro něž je zmírňování dopadů na životní prostředí a zlepšování pracovních
podmínek závazné. Tento příspěvek si dává za cíl rámcově přiblížit agendu trvalé
udržitelnosti ve společnosti IKEA.
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6. Jan Rybář a Petra Kruntorádová
Moderátoři

Několik důležitých slov závěrem
Co z toho a co s tím? Co dalšího nás ještě čeká? Kdy a kde pokračujeme?
Závěrečným shrnutím ukončí naši moderátoři hlavní program v sále La Fabriky.
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Afterparty

Kdo chce i po ukončení hlavního programu zůstat a odchytit si zbylé
řečníky či se potkat s ostatními a probrat s nimi (třeba s pivem v ruce)
život, může. My, kteří pokračujeme 5.6. ve Sportovně, budeme ale
pravděpodobně šetřit síly.
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Debata s Vincentem Stanleyem ve Sportovně v Praze

Pátek

5. 6. 2015
9:30 - 12:00
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Myšlenka věnovat letošní Svobodu NaŽivo tématu firemní zodpovědnosti
vznikla, když Vincent Stanley přislíbil, že 4. – 5. 6. přijede do Prahy. Připadalo
nám to jako skvělá příležitost pobavit se o podnikání, které je nástrojem
společenské změny a ne pouhým strojkem na peníze. Jediná přednáška
člověka se zkušeností, jakou má Vincent Stanley, je zatraceně málo. A tak jsme
se s ním domluvili, že páteční dopoledne uspořádáme debatu, během které
se ho budeme moci vyptat na cokoli – ať už z jeho knihy Zodpovědná firma
nebo fungování Patagonie a ostatních firem fungujících na principech svobody
a zodpovědnosti.

Vincent Stanley

Chief Storyteller, Patagonia / Spolu-autor knihy Zodpovědná firma
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