TISKOVÁ ZPRÁVA | 11. 6. 2018

Zvrátit trend, kdy bude více plastu v oceánech, než ryb, má podpořit zákaz
jednorázových plastů. Téma vysvětlí film Brčka, který se poprvé v České
republice objeví v rámci festivalu dokumentárních filmů o jídle Země na talíři
v listopadu 2018.
Veřejností po celém světě nyní velmi rezonuje problematika znečištění životního prostředí,
zejména našich vod, plastovým odpadem. Experti odhadují, že se jen do oceánů každý rok
dostane zhruba 8 milionů tun plastu, což znamená, že by mohlo brzy vody brázdit více
plastu, než ryb.
V dohledné době budou snahy o omezení využívání jednorázových plastů taženy ze strany
spotřebitelů, kteří na změnu chování vyvíjí tlak, ale také ze strany politických činitelů.
Evropská komise ke konci května totiž přišla s návrhem nové směrnice, ve které navrhuje
vyřazení plastových příborů, talířů, brček a dalších produktů. Pokud návrh bude schválen,
výrazně se dotkne mnoha odvětví, jelikož jen v České republice se podle údajů Ministerstva
životního prostředí ročně spotřebuje 20 tisíc tun plastového nádobí.
Nový snímek Brčka (Straws) namluvený oscarovým hercem Timem Robbinsem chce uvést
filmový festival Země na talíři v rámci osmého ročníku v Praze od 20. – 22. listopadu v kině
Aero. Na programu bude promítání celkem šesti snímků s českými titulky i debaty se
zajímavými hosty – o znečištění plasty, o odpovědném zemědělství, klimatu, půdě,
palmovém oleji nebo mléčném průmyslu. K zajištění premiérového promítání filmu Brčka
a dalších snímků právě probíhá crowdfundingová kampaň na portálu Hithit. Vybrané
peníze podpoří nákup promítacích práv, tvorbu českých titulků, pronájmy, grafiku,
propagační materiály a mnoho dalšího. Cílovou částkou je 255.000,- Kč. Na podporovatele
čeká mnoho zajímavých odměn včetně předplatného lístků. Kampaň na portálu Hithit poběží
do 21. 6. 2018. Odkaz na kampaň ZDE.
Kampaň a festival pořádá nezávislé analytické centrum Glopolis.
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Další informace nebo rozhovory poskytnou či zprostředkují organizátorky festivalu: Linda
Gandalovičová, 777 226 491, gandalovicova@glopolis.org; Viktorie Tenzerová, 777 301 180,
tenzerova@glopolis.org.

