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PROGRAM PROSINEC 2019

PO 02/12 17:30 FILM
FoodCAMP: City of Gold projekce + Mr. HotDog pop-up
Celovečerní dokumentární snímek, premiérovaný na festivalu Sundance, doprovází legendárního 
kalifornského restauračního a hudebního kritika Jonathana Golda (1960–2018) na jeho nekončící 
jízdě za etnickou a gastronomickou diverzitou Los Angeles. 
Součástí promítání je pop-up oblíbeného letenského bistra Mr.HotDog: párky jejich vlastní 
produkce a nemanipulované lokální víno v režii Družstvo wine pop-up budou na místě ke koupi 
od 17:30 do vyprodání (kdo dřív, ten dřív; vegetariánská varianta zajištěna). Promítání filmu 
začne v 19:00.

ÚT 03/12 19:00 PŘEDNÁŠKA
FoodCAMP: How Food Shapes our Cities? Carolyn Steel 
Mít jídlo na dosah kdekoli a kdykoli bereme ve městě jako samozřejmost – ale kde se ty stovky 
milionů porcí, které homo urbanus denně potřebuje pro své fungování, vlastně berou? Carolyn 
Steel, britská architektka, akademička a autorka knihy Hungry City, ve svém talku odlehčeným 
a inspirativním způsobem představuje nenápadný každodenní zázrak nasycené metropole. 
Simultánní tlumočení z angličtiny zajištěno.  

ST 04/12 17:00 DĚTSKÝ PROGRAM
FoodCAMP dětem: Město Moře Kuře Stavení
Sál A  
Kde se bere ve městě jídlo? Co všechno se dá udělat z krávy? A je lepší stavět dům z lepenky, 
nebo z donutů? Odpolední workshop pro malé gastro-urbanisty pod taktovkou anglické outdoor 
školky Vyšehrad / Libeň Monsters.
Workshop je primárně určen pro děti ve věku 8–15 let, rezervace míst v síti GoOut.
Děti nad uvedenou kapacitu, nebo mladší 8 let se mohou zúčastnit v doprovodu rodičů.

ST 04/12 19:00 DISKUZE
FoodCAMP: City Farms × komunitní zahrady, Londýn × Praha
Sílící obliba komunitních zahrad v Praze (jejich počet, i díky podpoře ze strany města, meziročně 
poskočil z 25 na 39) je skvělá příležitost k porovnání zkušeností s metropolí, kde mají silnou 
tradici a multifunkční využití. V Londýně fungují tzv. City Farms již od konce sedmdesátých let 
zpravidla jako veřejnosti otevřené parky, které kromě pěstování zeleniny také chovají zvířata, 
pořádají farmářské trhy, kulturní akce včetně závodů koz, provozují kavárny či obchody... 
O přínosu pro rodiče, komunitu i klima, o vztazích s městskou samosprávou a majiteli pozemků, 
o financování a dalších tématech bude mluvit Amber Alferoff (Social Farms & Gardens Londýn) 
s Janem Richtrem (vedoucí Kanceláře krajiny a zelené infrastruktury, IPR) a zástupci pražských 
komunitních zahrad. 
Simultánní tlumočení z angličtiny zajištěno. 

ČT 05/12 19:00 TALK SHOW
Camping s Ondřejem Cihlářem: Ondřej Chybík a Lukáš Hejlík
Talk show s hercem a režisérem divadla Vosto5 Ondřejem Cihlářem. Ten v ní diskutuje 
s odborníky, politiky, vizionáři i aktivními občany o architektuře, metropoli, městských plánech či 
dopravě. Cílem talkshow je odlehčit složitá témata, přiblížit je veřejnosti a Pražany do procesu 
městského plánování zapojit.
Hosty prosincového Campingu jsou architekt Ondřej Chybík (Chybík + Krištof Architects 
& Urban Designers, stojící mj. za food marketem Manifesto Smíchov) a herec, foodie 
a gastronomický publicista Lukáš Hejlík (Gastromapa, Listování). 

PÁ 06/12 18:30 FILM
FoodCAMP: Sustainable + Q&A s kreativní šéfkuchařkou Janou Bilíkovou
Celovečerní dokument ukazuje inspirativní cestu Martyho Travise, farmáře z Illinois, který 
se rozhodl postavit neblahým následkům globálního potravinového řetězce na stav půdy 
i zemědělské komunity ve svém okolí. Díky odhodlání zanechat za sebou zdravě fungující farmu, 
na kterou může být jeho syn hrdý, dokázal Marty nejen změnit umírající rodinné hospodářství 
v prosperující podnik, ale hlavně vdechnout nový život své zemědělské komunitě a stát se 
průkopníkem udržitelného přístupu k potravinám v Chicagu.

Po projekci následuje debata s Janou Bilíkovou, kreativní šéfkuchařkou Ambiente 
a propagátorkou udržitelnosti.


