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Nemusíte se vrhat do kontejneru s od-
padem. Zamyslete se spíše nad svým 
životním stylem a zajímejte se o to, co se 
děje okolo vás. Nejlépe pomůžete, pokud 
začnete u sebe. 

zrevidujte vlastní spotřebu

Co kupujete: Jak výrobky, které kupu-
jete, zatěžují planetu? Jakou mají tzv. 
ekologickou stopu? Jaké jsou alternativy 
k těmto výrobkům?
Co a proč vyhazujete: Můžete si udělat 
minivýzkum – zaznamenejte v průběhu 
jednoho týdne vše, co jste vyhodili. Proč 
jste to vyhodili? Bylo možné tomu nějak 
předejít? Kolik peněz jste takto vyhodili 
do koše?
Pokuste se nahradit nákup potravin 
dovážených z dalekých zemí produk-
ty od domácích dodavatelů. Požadujte 
po vašem prodejci informaci, odkud bere 
zboží. Namísto předčasně sklizených 
a chemicky ošetřených plodů ze Španěl-
ska dejte přednost výpěstkům českých 
farmářů. Lokální potraviny jsou chutněj-
ší a nechávají za sebou nižší uhlíkovou 
stopu. Vyzkoušejte:
Bedýnkový systém – zemědělské pro-
dukty z českých farem si odebíráte 
v bedýnce na odběrném místě nebo si 
ji necháte přivézt domů. Bedýnky mo-

hou obsahovat nejen ovoce a zeleninu, 
ale také mléčné výrobky, maso, včelí 
produkty, mošty atd. Dostáváte nejen 
zdravé lokální potraviny, ale zároveň 
odběrem podporujete místní zemědělce. 
Podívejte se např. na www.bedynky.cz, 
jak bedýnkový systém funguje ve vašem 
regionu.
Farmářské trhy – přestože byl původ 
produktů nabízených na farmářských 
trzích v poslední době zpochybňován, 
stále jsou vhodnou příležitostí, jak se 
dostat k produkci českých farem a přijít 
do osobního styku přímo s farmáři. Hnu-
tí Duha sestavilo adresář ekozemědělců 
a jejich služeb: http://www.hnutiduha.
cz/bio/dev/ 

třiďte odpad a recyklujte
Informujte se o možnostech třídění odpa-
du a recyklace ve vašem okolí. Věděli jste 
například, že papírové kapesníky a obaly 
na vajíčka nepatří do modrého kontejne-
ru, nýbrž do směsného odpadu? 
Pokud potřebujete poradit, neváhejte se 
obrátit na tzv. ekoporadnu. Přehled eko-
logických poraden pracujících po celé 
České republice najdete například zde: 
• http://ekolist.cz/cz/zelena-domac-

nost/ekologicke-poradny. 
Praktické informace o třídění odpadu 
jsou k nalezení jednoduše na internetu, 
například:
• www.jaktridit.cz – s virtuálním tes-

tem správného třídění
• www.ekontejnery.cz – s informacemi 

pro veřejnost, školy i obce a soutěží 
O perníkovou popelnici

V poslední době se i v českých domác-
nostech rozmáhají kompostéry, respek-
tive vermikompostéry na zpracování 
biologického odpadu. Dostaly podobu 
plastových či dřevěných nádob, které 
nejsou velkým zásahem do interiéru vaší 
kuchyně a přitom dokáží zpracovat zbyt-
ky zeleniny a ovoce, kávu, sáčky s čajem, 
rostlinný odpad atd. Narozdíl od koše 
s kuchyňským odpadem správně udržo-
vaný kompostér nepáchne. 

Inspirujte se zde:
• www.kompostuj.cz – rady pro kom-

postování na sídlišti, ve škole, ve fir-
mě atd.

• www.kokoza.cz – web o komposto-
vání a pěstování ve městě, nabízí 
i designové kompostéry do moderní 
kuchyně

Pokud nějakou věc už nepotřebujete, 
zkuste ji dát někomu, komu se může ješ-
tě hodit. Můžete tak učinit např. na ble-
šáku pořádaném sousedskou komu-
nitou ve vší obci, oslovit sběrné místo 
Červeného kříže nebo Charity, anebo 
věci nabídnout třeba domovu pro ženy 
v tísni. 

inspirujte se ve svém okolí
Inspirovat se nebo zapojit můžete také 
do existujících iniciativ a organizací:
• Česká Federace potravinových bank 

– občanské sdružení s humanitárním 
zaměřením (www.potravinovabanka.cz) 

• Food not Bombs (FNB) – anarchistic-
ká iniciativa, která připravuje bez-
platnou vegetariánskou stravu pro 
potřebné z přebytků potravin (http://
food-not-bombs.cz) 

• Hnutí DUHA – prosazuje zdravé eko-
logické zemědělství a lokální produkci. 
Na uhlíkové kalkulačce si můžete 
spočítat, kolik emisí CO2 vyprodukují 
potraviny na cestě do vašeho obcho-
du (http://www.hnutiduha.cz/nase-
prace/zemedelstvi)

• Meníčka pro bezdomovce – brněnský 
projekt rozdávající neprodaná polední 
menu z restaurací bezdomovcům 
(www.menickaprobezdomovce.cz) 

• Nesehnutí – ekologická organizace 
prosazující mj. omezení expanze 
nákupních řetězců, nárůstu zbytečné 
dopravy a likvidace lokálních prodejců 
i producentů. (http://nesehnuti.cz, 
www.hyper.cz)

Nebojte se vykročit ze zajetých kolejí. 
Buďte tvůrčí ve svém životním stylu.

z popelnice do lednice
Jak mohU pomoci


