
                                 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

    Podpořeno grantem od hlavního města Prahy.  
 
 

 

 
ZELENÝ KRUH  Asociace ekologických organizací 
Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, (+420) 222 517 143  kancelar@zelenykruh.cz  www.zelenykruh.cz  

1 

Kontakt pro novináře  
Daniel Vondrouš, 724 215 068, daniel.vondrous@zelenykruh.cz  

 

Smart café „Sója místo pralesa – o závislosti evropského 

masného průmyslu na sóji z Jižní Ameriky“ 

Zveme vás na promítání s následnou neformální diskuzí v rámci série Smart café o pěstování sóji pro masný 

průmysl a dopadech na životní prostředí.  Setkání odborníků s veřejností se koná ve středu 17. dubna od 

18:00 v Praze v Café Therapy (Školská 30, Praha 1). 

Po promítání filmu „Umlčená země – příběh sóji“ bude následovat debata s hosty na téma závislosti naší 

živočišné výroby na dovozu sóji, jako krmiva, a souvisejících environmentálních a socioekonomických 

dopadů. Debatovat s vámi bude Daniel Pitek, soukromý zemědělec a lesník  a Mgr. Vojtěch Kotecký, analytik 

v think-tanku Glopolis. 

Neformální večer pořádá Zelený kruh ve spolupráci s festivalem Země na talíři a za podpory Hlavního města 

Prahy. Diskuze je otevřená výměně názorů, zkušeností i k získání nových informací. Akce je zdarma. 

 
Informace pro média 
Zelený kruh je asociace, která sdružuje 26 významných ekologických nevládních organizací (mj. Frank Bold, Greenpeace, 

Hnutí Duha, Česká společnost ornitologická) působících v České republice. Asociace se věnuje plošnému monitorování 

zákonů a politik, koordinuje legislativní kampaně a poskytuje aktivní podporu při advokační činnosti zaměřené na 

zachování kvalitní ochrany životního prostředí a vysoké úrovně občanských práv v rozhodovacích procesech. Dlouhodobě 

se zabývá problematikou účasti veřejnosti na rozhodování o záměrech a projektech s dopadem na životní prostředí. 

Zelený kruh se také věnuje koordinaci výběru nevládních expertů a expertek do mezioborových pracovních skupin 

a poradních orgánů a komisí vlády a koordinuje vznik společných připomínek, pozic a veřejných vyjádření ekologických 

organizací k významným situacím v ochraně životního prostředí. 

Více informací naleznete na www.zelenykruh.cz/o-nas.  
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