MÉNĚ JE NĚKDY VÍCE
CHCETE SNÍŽIT SVOJI PRODUKCI ODPADŮ? PAK SE ZAMYSLETE NAD NAŠIMI VÝZVAMI.
Někdo kdysi řekl, že vyspělost civilizace (nebo vyspělost země) se pozná podle toho, jak si dokáže poradit se svými
odpady. My se rádi za vyspělé považujeme, v oblasti nakládání s odpady se ale můžeme výrazně zlepšit. Každý
obyvatel naší země v průměru vyhodí ročně kolem 310kg odpadu, který se třídí a následně recykluje, nebo se spaluje,
případně vyhazuje na skládky. Přestože je recyklace z těchto řešení hodnocena jako nejlepší, existuje ještě jedna lepší
možnost a tou je předcházení vzniku odpadů. Pro obyčejného člověka to znamená, že by měl přemýšlet u nakupování,
protože většina odpadů vzniká při vyhození obalů.
Jednoduše řečeno, pokud při nakupování můžete vybírat mezi výrobky, pak byste měli brát ty méně zabalené, nebo
zabalené do obalů, jejichž likvidace způsobí menší problémy nebo jejichž výroba méně zatěžuje životní prostředí.
Jednoduché to ale vlastně není. Bude Vás to stát trochu námahy navíc, budete muset trochu přemýšlet, budete asi
potřebovat látkové pytlíky a tašky na pečivo, zeleninu a další zboží a třeba časem dospějete k nakupování téměř nebo
zcela bez obalů, ať už v kamenných obchodech, na tržištích nebo prostřednictvím zásilkových služeb.
Můžete jít ještě dál a využívat věci, které se jiným nehodí, ale Vám ještě poslouží. Ať jde o bleší trhy, bazary, nebo třeba
SWAPy (akce, na které přinesete svoje nepotřebné věci a odnesete si jiné), je jich stále více a prostřednictvím internetu
se dají snadno najít ty, co Vás zajímají. Tak trochu na okraj, můžete z odpadů vyrábět užitečně nebo hezké věci.
To všechno můžete, pokud víte proč to dělat a chcete to dělat. Pro Vás, kteří to nevzdají, jsou tady naše výzvy.

INDIVIDUÁLNÍ VÝZVY PRO RODINY S DĚTMI NA 2. STUPNI ZŠ a SŠ
Přestaňte si v obchodech brát plastové pytlíky a tašky. Navždycky. Používejte látkové tašky a pytlíky, nejlépe
vlastnoručně vyrobené.
Vypravte se společně do bezobalového obchodu. Jistě někde poblíž Vašeho bydliště nějaký je. Proberte v rodinném
kruhu výhody a nevýhody takového nakupování.
Vydejte se do second handu a uvědomte si, že není ostuda nosit něco koupeného právě tam. Nejsou to skoro nikdy
obnošené věci, spíše jen vyzkoušené původními majiteli a nevyhovující třeba rozměry. Někdy jsou to věci vrácené a
zcela nové.
Sledujte výrobky kolem Vás a vyfoťte zbytečně zabalený výrobek. Uspořádejte lov na nejnesmyslněji zabalený
výrobek.
Zkuste se domluvit s nějakým blízkým farmářem, aby Vám dovolil projít pole po sklizni a najít tam zapomenuté
plodiny. Je to tradiční a říká se tomu paběrkování.
Sledujte a zapisujte, jaké odpady a kolik vyhazujete normálně. Stačí třeba týden. Potom se „polepšete“ (omezujte
vznik odpadů při nákupech) a zaznamenejte to znovu. Myslíte, že tam bude velký rozdíl?
Zvykněte si nakupovat větší balení nápojů, sypkých potravin a vlastně všeho, co se nekazí a máte na to doma místo.
Používejte koncentrované prostředky na praní a mytí nádobí a další výrobky.
Máte kompost? Pokud ne, zkuste pátrat po tom, co je to Vermikompostér. A třeba si nějaký udělat nebo sehnat.
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KOLEKTIVNÍ VÝZVY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY NEBO JINÉ SKUPINY S DĚTMI 6. – 9. TŘÍDY
Zkuste uspořádat SWAP. Je to akce, na kterou si lidé přinesou svoje nepotřebné věci (knihy, oblečení, hračky a
další) a mohou si vybrat něco jiného. Často se platí jen vstupné, to je ale všechno na domluvě. Více zjistíte na
internetu.
ź Pátrejte ve škole, kam se dál posílá odpad. Co se třídí a co ne, kde všude se odpad produkuje a co by s tím šlo
dělat. Pokud přijdete na závažné nedostatky, upozorněte na ně. Třeba změna k lepšímu čeká právě na Vás.
Zřiďte dětskou skupinu pro zlepšení situace s odpady ve škole a berte ji vážně.
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Zařiďte nebo nechte pro školu zorganizovat exkurze do závodu na zpracování odpadů nebo alespoň k nejbližší
skládce a poté iniciujte diskusi na téma „jak funguje daný způsob zpracování odpadů, skládkování apod.“
Uspořádejte výstavu dětských prací (obrázky, komixy, postery, články, fotografie, filmy – co vás nebo děti
napadne) na téma „Cesty odpadu“, nebo „Nakupujeme s rozumem“, nebo „ „Proč to má tolik obalů...“, nebo
jakékoliv jiné téma související s udržitelným nakládáním s odpady.
Uspořádejte módní přehlídku. Oblečení udělejte z použitých látek a doplňky z jiných odpadových materiálů,
Lze se inspirovat na internetu (populární a vlastně krásné jsou třeba náušnice z kousků pet lahví).
Zkuste vyrobit vermikompostér a pozorovat, co se v něm děje (návod např. zde:
http://www.jaksiudelat.cz/vermikomposter/)
Nová věc nakonec: Objevila se aktivita „Dolej si“, která umožňuje lidem ve městech doplnit vodu ve vybraných
prodejnách a podnicích do vlastní lahve a nekupovat zbytečně balenou vodu. Takové oázy jsou označeny
samolepkou s kapkou a vy můžete buď sami aktivitu využívat, nebo o ní říci v podnicích ve svém okolí, třeba
se také zapojí. Vše potřebné se dozvíte na http://udrzitelnypalacky.upol.cz/dolej-si/

CHCEME VÁS TAKÉ PODPOŘIT, A PROTO JSME SE ROZHODLI ODMĚNIT VAŠI SNAHU MALOU ODMĚNOU
INDIVIDUÁLNÍ VÝZVY: Splňte nějakou z výzev, zdokumentujte to (vyfoťte a napište, co a jak jste udělali),
pošlete na menejenekdyvice@email.cz a my Vám pošleme 2 volné vstupenky do Natura Parku (Štolbova ul.
2874, Pardubice - www.naturapark.cz). Za podobně zpracovanou další výzvu budou zase 2 vstupenky a tak
dále. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
SKUPINOVÉ VÝZVY: Pokud Vaše skupina (třída, družina, kroužek nebo jiný kolektiv) splní nějakou výzvu a
zdokumentuje ji, dostane poukaz na nákup pomůcek z naší nabídky (www.paleta.cz) v hodnotě 200 Kč. Každá
další výzva bude stejně ohodnocena. Za dokumentaci považujeme alespoň jednu fotograﬁi, ze které bude
zřejmé, že výzvu plní právě Vaše skupina a stručný popis toho, co děláte). Všechno pošlete na
menejenekdyvice@email.cz. Před začátkem letních prázdnin 2021 odborná komise vybere nejlepší skupinu,
která tak navíc získá zdarma program environmentální výchovy dle výběru v realizovaný v Natura Parku v
Pardubicích (detaily a termín dle domluvy).
DĚKUJEME VÁM ZA SNAHU A OCHOTU POMOCI.
POZNÁMKY:

Vznik těchto programů byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

