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Pozvánka na LITOMĚŘICKÝ EKOFILM 2016 
 

Vážení pedagogové, 

dovolujeme si Vás a Vaše žáky touto cestou pozvat na akci, kterou pořádá Středisko ekologické 

výchovy SEVER v Litoměřicích ve spolupráci se Zdravým městem Litoměřice u příležitosti oslav 

„Dne Země“. 
 

 

Dne 21. dubna 2016 proběhne v Kině Máj v Litoměřicích komponované dopoledne nazvané 

 

„Ztraceni v palmovém oleji“. 
 

V první části programu proběhne projekce dokumentárního filmu „Ztraceni v palmovém oleji“ ve kterém 

autoři pátrají po tom, jak pěstování palmového oleje přispívá ke globálnímu oteplování. Snímek odkrývá 

problematiku vytlačování domorodých kmenů z jejich půdy, znečišťování řek a ničení deštných pralesů 

dravým průmyslem palmového oleje. Palmový olej dnes najdeme v 90 % cukrovinek a pekařských 

výrobků, v kosmetice, drogerii a dalších produktech. Co to vlastně je palmový olej, odkud pochází, jaké 

jsou jeho kladné a stinné stránky a především důsledky a devastace životního prostředí, které způsobuje 

jeho velkovýroba, zejména masová likvidace deštných pralesů. 

 
 

V druhé části dopoledne proběhne beseda s Ondřejem Mirovským, který je členem Národního centra rámcových 

programů pro vědu a výzkum v oblasti vesmírného výzkumu, Technologického Centra Akademie Věd ČR a GMES 

koordinátorem České kosmické kanceláře. Mimo své aktivity ve vědecké oblasti působí Ondřej Mirovský v Koalici 

proti palmovému oleji a je našim předním odborníkem na tuto problematiku. 

 

Zahájení projekce je plánováno na 9:00. 

 

Ukončení programu na 10:30.  

 

   

Vstup na akci je pro žáky i studenty litoměřických škol zdarma. 
 

 

Akce je doporučena žákům druhého stupně základních škol.  

 

V případě zájmu školy o účast na akci, nám prosím zašlete přihlášku s počtem žáků, kteří se akce zúčastní, formou 

e-mailu na adresu: martin.vlcek@ekologickavychova.cz. V případě dotazů nás můžete kontaktovat každý všední 

den na telefonním čísle: 776587212. Přihlášky škol budeme přijímat do naplnění kapacity kinosálu.  

 

 

 

Těšíme se na Vaši účast. 

Pracovníci Střediska ekologické výchovy SEVER Litoměřice. 

 


