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Olomoucký program kampaně Česko proti chudobě pokračuje 

Dobrovolníci neziskové vzdělávací organizace ARPOK, o.p.s. pořádají 14. října druhou akci pod 

záštitou kampaně Česko proti chudobě. V kavárně Bistrá kráva na Wurmově 5 bude v 17:00 

promítnut dokumentární snímek „Pálí nás palmový olej?,“ na který naváže diskuze s Norbertem 

Švarcem, zástupcem projektu Green Life, a Davidem Cigánkem, vedoucím Botanické zahrady 

Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. 

Francouzský dokumentární film přibližuje jednu z nejběžnějších potravinářských surovin, jejíž roční 

produkce dosahuje 50 miliónů tun a setkat se s ní můžeme takřka na každém kroku. Postupně diváky 

zavede z jídelny jedné francouzské rodiny přes továrnu na výrobu sušenek až na plantáže v Indonésii, 

která je největším světovým producentem palmového oleje. 

„Pěstování palmového oleje je spojeno v Indonésii s celou řadou problémů. Deštné lesy, které jsou 

káceny a vypalovány na úkor monokulturních plantáží, skýtají ohromnou biodiverzitu, kterou lze jen 

těžko nahradit. Původní obyvatelé často přicházejí nelegálně o svou půdu, živelné hospodaření vede 

k zamoření řek hnojivy a pesticidy. Nejen pro tyto důvody jsme se rozhodli na problematiku 

palmového oleje upozornit,“ říká Vendula Dosedělová, dobrovolnice organizace ARPOK, o.p.s. 

Kampaň Česko proti chudobě sdružuje české nevládní a neziskové organizace, jež se zabývají 

humanitární a rozvojovou pomocí, vzděláváním a dobrovolnou prací, s organizacemi, které se věnují 

otázkám mezinárodního obchodu a zadlužení, gender problematice a životnímu prostředí. 

Pořádající nezisková vzdělávací organizace ARPOK, o. p. s. přináší od roku 2004 do škol globální 

rozvojové vzdělávání. Pomáhá učitelům, jak učit aktuální témata (např. chudoba, migrace, 

odpovědná spotřeba), a otevřeně o nich mluví s žáky. O těchto tématech informuje veřejnost, 

a podporuje tak otevřenou a tolerantní společnost a aktivní zapojení lidí do dění kolem sebe. 

  

Informace o kampani Česko proti chudobě: http://www.ceskoprotichudobe.cz 

Kontakt pro média: 

Vendula Dosedělová 

E: vendydosa@gmail.com | T: 581 111 907 | M: 608 319 030 
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