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Festival dokumentárních filmů o jídle Země na talíři přinese již zítra do pražského kina Aero 

inspirativní a podnětné zahraniční snímky v české premiéře s českými titulky, jako například 

úspěšný snímek Brčka o jednorázových plastech nebo Zelené zlato, snímek, který zajímavě 

informuje o vývoji a politickém zákulisí podpory biopaliv. Kromě toho se diváci budou moct zapojit 

do poutavých debat s hosty, jako například s europoslancem Pavlem Pocem, uznávanou food 

blogerkou Kamilou Rundusovou alias Kamu nebo s Martinou Kovářovou, ředitelkou 

biodynamického statku Bemagro.  

V pražském kině Aero proběhne od 20. do 22. listopadu festival dokumentárních filmů o jídle Země 

na talíři s podtitulem, zda si chceme svou budoucnost vyžrat, nebo (na ni) vyzrát?  

Naději a možná řešení přináší hned první den festivalový snímek Sustainable: Potraviny v jiném 

světle. Film zavede diváky na farmu Martyho Travise, který se na vlastním příkladu snaží 

demonstrovat, že zemědělství může být zároveň výdělečné i ohleduplné k životnímu prostředí. Na 

cestě k "lepší" budoucnosti je však nutné změnit mnohé, doposud běžné praktiky. Například přestat 

znečišťovat půdu chemikáliemi, což zažívají obyvatelé Havaje ve filmu Ostrov Země.  

Další ze snímků se vydává do světa mléčného průmyslu. Skoro každý z nás na kravském mléku 

vyrůstal. Z obalů na nás hledí přesvědčivé slogany, které slibují, že budeme zdraví a silní. Je tomu ale 

opravdu tak? Jak ukazuje film Mléčný komplex, z tohoto zdánlivě nevinného produktu je dnes 

miliardový byznys. S životně důležitými tekutinami je také neodmyslitelně spjat film Děkujeme za 

déšť. V mnoha zemích světa už totiž voda přestává být samozřejmostí a tváří tvář změně klimatu 

začíná boj o přežití.  

Chladnými nás nenechá ani film Brčka, který se osvětou snaží odlehčit planetě, která se nyní topí ve 

vyhozených jednorázových plastech. A pamatujete si, jak jsme se v létě topili ve žluté záplavě 

kvetoucí řepky? Co víte o biopalivech? Obzory vám rozšíří Zelené zlato.  

Diváci budou moci v kině navštívit také stánky spřízněných iniciativ, výstavu a dát si dobré jídlo.   

Osmý ročník festivalu pořádá analytické centrum Glopolis pod záštitou Ministerstva životního 

prostředí a městské části Praha 3.  

Kontakt:     

Viktorie Tenzerová, koordinátorka festivalu, 777 301 180, tenzerova@glopolis.org    

Linda Gandalovičová, analytička potravinových systémů, 777 226 491, gandalovicova@glopolis.org   
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