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Zdarma

Vítejte zpět!
Lucie Buršová
„V rukou právě držíte časopis, který
chceme využít k potěšení a přiučení
nás všech“ přesně takhle zněla první
věta bývalého šéfredaktora novin Michala Turka v úvodu v loňském roce prvního čísla
našeho časopisu The Blue. Tímto chci poděkovat
Michalovi, který nejenže časopis založil, ale celý
rok úspěšně vedl, a díky tomu mohu říci, že
s novým školním rokem rozhodně nekončíme
a časopis bude i nadále pravidelně vycházet
k „potěšení a přiučení nás všech“. A protože chceme časopis stále posouvat dále,
je tu pro nový školní rok i nové logo
modrého lišáka! Zároveň je u nás místo pro kohokoliv, kdo by se chtěl během
roku přidat do týmu školního časopisu,
napište nám na Instagram The Blue,
email novinyseup@gmail.com anebo
přímo na webových stránkách!
V tomto čísle se zaměříme na ekologii
a udržitelný rozvoj, ať už v odvětví módy
nebo například sportu. Udržitelný životní styl je posledních pár let velmi řešené
téma a v tomto čísle vám ukážeme, jak i vy
jednoduchými kroky můžete pomoci planetě.

Úspěch školních filmařů

Febiofest

Environmentalismus na stříbrném plátně
Za normálních okolností by
sál praskal ve švech, všude
by mluvili lidé, blýskaly blesky fotoaparátů a televize
by se předbíhaly v tom,
s jakou známou osobností udělají dříve rozhovor.
Takové výjevy z minulých
ročníků Febiofestu se letos
ale nekonaly. Festival se
totiž nesl ve více komorním
stylu kvůli hygienickým
opatřením.

Návrat do Prahy
Stingl, který si ve filmu zahrál
hlavní postavu ředitele banky
společně s režisérem Krausem
převzali na slavnostním předávání cenu za první místo s
výhrou 30 000 korun určených
na vzdělávací akce v oblasti internetové a mediální gramotnosti od radní pro kulturu,
paní Hany Třeštíkové.

Druhé zavření škol
		
A pamatujte, čím
Film, který trvá přesně 5
méně odpadu vyprodukujete, minut si můžete pustit na Youtím méně ho budete muset Tube školy přes tento QR kód:
i třídit a díky tomu přidáte Naší
planetě Zemi nějaký ten čas
navíc. A jako bonus budete cool
a můžete překonávat sebe sama
v takové kreativní výzvě, zkrátka být – jak říkají zasvěcení
„zero waste“.

Po půl roce do Prahy

Michal Turek
Febiofest je mezinárodní
filmový festival konaný v Praze,
který každoročně představí
mnoho filmů ze všech koutů
světa, které prezentuje nejprve
v Praze a poté i v krajských
městech a ukazuje tak nejlepší
snímky divákům po celé České
republice. Nedílnou součástí
Febiofestu je i kategorie „I ty
jsi filmařem“, ve které mají
možnost jednotlivci i skupiny
filmařů přihlásit svá filmová
díla. Tématem letošního ročníku byla Ekologie.
Do finálního výběru
této minikategorie se dostalo 13 filmů, které organizátoři
promítli na finále ve Slovanském domě ve středu 23. září.
Tvůrci finálových snímků pojali problematiku environmentalismu velmi kreativně a díky
tomu jsme mohli být svědky
různorodé kreativní činnosti
od klasických hraných kousků
přes malované minifilmy až
po školní televizní reportáž,
na které pracovalo několik
desítek dětí. Do boje o vítězství na této světoznámé soutěži
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Na červeném koberci. Tvůrci minifilmu po slavnostním předávání i se
šekem na 30 000 korun pro další vzdělávání. Foto: Febiofest

se zapojil i filmařský tým
z Mediální komunikace, v čele
s režisérem Matějem Krausem
se snímkem Absolutní environmentalista. „Po tom, co jsme se
dozvěděli o tom, že postupujeme, jsme se nesmírně těšili
na promítání finálových kousků
v kině”, říká Iva Svitáková,
která si ve filmu zahrála ekologicky smýšlející sekretářku
v bance. A dojmy z promítání?
„Moc mě potěšilo, když se při
našem filmu diváci i zasmáli,
a o hodně víc, že se smáli na
místech, kde jsme to zamýšleli.”
radoval se pan učitel Hubený,
který školnímu filmovému štábu společně s panem učitelem
Čančarou zajišťovali odborný
pedagogický dozor.
Porota film Absolutní
environmentalista ocenila za
odvahu vyprávět každodenní
realitu řady z nás se sebereflexí. Rytmicky podaná satira

podle porotců nastavuje zrcadlo naší společnosti s lehkým humorem a ukazuje, že
ekologický a udržitelný život
je skryt v jednoduchosti. „Náš
školní film vznikl během jednoho natáčecího dne, předcházela mu ale desítka hodin
strávených brainstormingem
nad tématem a celkovým plánovaným vyzněním filmu.” komentuje vznik filmu štáb.
A co se týče myšlenky díla, je více
jak vydařená a to díky nedávno
vydanému sociologickému průzkumu, který vědecky popisuje stav, do kterého se dostávají
lidé, kteří sice třídí, ale nesnaží
se žít tak, aby produkovaný odpad redukovali, a naopak jsou
rádi, když je ho více, protože
mají možnost ještě více třídit
a utvořit si jakousi závislost.
Jedná se přesně o způsob, jaký
tvůrci propůjčili hlavní postavě
minifilmu Matesovi Stinglovi.

Foto: Jakub Jenšovský, SEUP

Markéta Svobodová
Stalo se vám někdy, že
jste se rozplývali nad panoramatem pražských paneláků při cestě rozvrzaným rychlíkem? Mně se to za poslední
půlrok stalo celkem dvakrát.
Poprvé, když jsem si
po třech měsících po uzavření
škol jela pro vysvědčení. Ještě
větší radost jsem však měla,
když jsem se do Prahy vracela prvního září s pocitem, že
už tu můžu zůstat, jít se projít krásnými uličkami v centru, nebo vyhlížet Pražský hrad
z tramvaje jedoucí přes most
Legií. Raději, než kdykoli jindy
jsem vláčila svůj těžký kufr přes
tramvajové koleje z libeňského

nádraží přímo do lidmi přeplněného autobusu. Půlroční
odloučení od hlavního města
mě asi navždy zbavilo mých
občasných stížností na přelidněnost nebo nekonečnou jízdu
metrem (věřím, že každý z vás
by mohl doplnit něco svého).
Bylo na tom něco zvláštního. Všechno okolo nás pomalu začínalo fungovat tak, jak
jsme na to byli zvyklí. My, studenti, jsme byli poslední, koho
se tento proces zatím nedotkl.
První školní den mohl být pro
někoho nadějí, že se všechno
zase pomalu vrací do starých
kolejí. Jistě, pro nás to hlavně
znamenalo konec půlročního

válení se, povinnost naučit se
vstávat před desátou, a ještě
k tomu zvládnout odmaturovat.
Ale přeci jen to byl návrat zcela
jiný.
V pátek 2. října kolečka
u mého kufru málem rozdrtila tíha učebnic, několika párů
bot, oblečení a dalších věcí nutných k přežití čtrnácti dnů distanční výuky. Věřte mi, že jsem
ten kufr přes koleje na Libni
už netáhla s takovou radostí.
Tak snad to bude lepší za těch
čtrnáct dní! – I když někteří
studenti, dokonce i učitelé, nám
přáli veselé Vánoce.
(Článek vznikl 5. října 2020)
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Kam do sekáče

Ekonakupování

Můj průvodce second handy
Originální kousky, menší si opravdu chcete odnést domů
ceny, láska k planetě – a určitě si tím ušetříte spoustu
to všechno, a ještě víc v sobě času i námahy.
ukrývají second handy.
Bod číslo dva: nebojte se.
Nebojte se, pořídit si na první
pohled zničený kousek, který se
dá většinou vyřešit vypráním,
Iva Svitáková vyžehlením nebo jednoduchým
Uvedu vás do světa se- úpravami. Odteď už vás flek na
cond handů průvodcem „Jak na vysněném triku nezastaví, ale
donutí udělat z něj originální
nakupování z druhé ruky“.
		
První rada zní, kousek pomocí DIY tutoriálu
soustřeďte se na konkrétní na Pinterestu. Dále se nebojte
kousky. Impulzivní vymetání prostředí. Second handy prostě
sekáčů je sice dobré na zlomené nejsou tak luxusní, voňavé a nasrdce, ale zabere vám to zprav- blýskané jako obchodní domy,
idla celé odpoledne a vaše ale ta atmosféra! V poslední
peněženka, ani přeplněná skříň řadě se nebojte nepadnoucích
vám za to nepoděkují. Zkuste velikostí. Dámy, vykašlete se na
mít v hlavě hrubou představu cedulky, vlezte do pánské seka přemýšlet nad kousky, které ce a zkuste přemýšlet nad obří
košilí jako nad krásnými šaty.
		
Posledním tipem
je společnost
a čas. Společnost
snad ani nemusím
vysvětlovat, takže
popadněte kamarády, kamarádky, přítele či přítelkyni a vyražte na odpoledne do pražských
ulic. Můžete to
spojit třeba s dobrým obědem,
nebo
dortíkem
a kávou v kavárně.
Tímto se
dostáváme k přehledu vybraných
second handů.
První na
seznamu
mám
Crashily, což je
dámský výběroSecondhand Crashily,
Foto: Iva Svitáková, SEUP vý second hand,
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který najdete kousek od zastávky I. P. Pavlova. Skromný interiér nabízí moderní
i vintage kousky a produkty od
lokálních tvůrců, se kterými
tento obchod spolupracuje.
Mě
si
Crashily
získalo
především svými krásnými
kabinkami, skvělými cenami
a věrnostní kartičce, díky které
máte desátý nákup za půlku
(a to se vyplatí!). Crashily má
i stránky a e-shop, který skvěle
poslouží v této nelehké době.
Další na řadě je Moment,
charitativní obchod, do kterého
i vy můžete odnést oblečení,
které už nenosíte a podpořit tak
dobrou věc. Moment má hned
několik poboček. My se budeme
věnovat té jediné pražské, která
se nachází na Náměstí Míru
(pár minut pěšky nebo chvíli tramvají od Crashily). Najdete zde vše od oblečení a bot
(dámské, pánské, dětské), přes
kabelky, pásky a doplňky až po
knihy, hračky a bytový textil.
1981, second hand, který
donedávna fungoval jen přes
e-shop nebo při speciálních
akcích zvané „pop upy“. Od soboty 10. 10. 2020 nově otevírá
i obchod v pražských Nuslích.
Ve velkém výběru především
vintage věcí se najde opravdu
každý.
Předposlední tu máme
sekáč Přestupní stanice, který
má v Praze dvě pobočky. Nabízí
dámské i pánské oblečení
a knihy. Přestupní stanice nejen že prodáváním věcí z druhé
ruky, ale také zaměstnává lidi
bez domova a pomáhá jim tak
v těžké životní situaci.
Jelikož se letos již jednou
stalo, že jsme nemohli vyrazit

Život bez jednorázových plastů
na nákupní maraton do kamenných obchodů, poslední bod na
mém seznamu tedy zabraly internetové second handy. Zatím
mi bohatě stačily malé projekty na Instagramu, ale věřím, že
brzy zavítám i na Vinted. Mezi
mé oblíbené patří @zesekace,

Inspirativní lidé
@udrzitelnyobchudek, @my.lilac.closet nebo třeba @taktrochujinysekac, který nedávno
otevřel i kamennou prodejnu.
Nakupování na internetu je trochu riskantnější, ale v dnešní
době prakticky nezbytné.

Tak to by bylo. Můj průvodce
a seznam second handů.
Doufám, že Vás můj článek inspiroval a vyměníte příští H&M
svetr za „sekáčový úlovek“.
Poděkuje vám za to nejen vaše
peněženka, ale především naše
planeta.

Alternativy doby plastové
Víte, že lidstvo za rok
vyprodukuje
více
než
2 miliardy tun komunálního odpadu? Víte, že na
jednoho občana ČR ročně
připadá 35 kg plastu? Tato
čísla jsou opravdu vysoká.
Jejich snížením pomůžeme
nejen planetě, ale hlavně
sami sobě.

Magda Středová
		
Žijeme, takříkajíc,
v době plastové. Plast je dnes již
skoro všude, podle některých
studií jsou jeho mikročástice
dokonce i v pitné vodě. Proto se
společně se skleníkovými plyny
řadí k největším zabijákům naší
Země.
A jak zmenšit svou produkci odpadu? Jednoduché to
není, i malé změny však něco
znamenají. Není den, kdy bychom nepoužili alespoň jeden
plastový výrobek. Naštěstí
pro nás, jsou již vymyšleny
náhrady, které nám umožňují
jejich užívání omezit. V první
řadě máme k dispozici plátěné
nákupní tašky a takzvané „frusacky“ na ovoce a zeleninu.
Dále pak bambusové kelímky a skleněná či kovová brčka.
Používáním některých z těchto alternativ můžeme rapidně snížit svůj roční výdej. Jen
si spočítejme, kolik Starbucks

kelímků, brček, Foto: Magda Středová, SEUP
pet lahví či igelitových sáčků
denně vyplýtváme. Většina
z nich skončí
v oceánech a to
zcela zbytečně.
V našich vodách se právě
teď
nachází
přes 80 000 tun
plovoucího
že budeme hrát podle pravidel.
plastu. Ten zabírá plochu Pravidla se musí přepsat.“
větší než Německo, Francie
A i když se to zdá
a Španělsko dohromady a za- nemožné, aby lidé našeho věku
bíjí nespočet zde žijících tvorů, dokázali něco změnit, opak je
od želviček po medúzy. To pravdou.
nemůžeme nechat jen tak!
Dalším příkladem jsou
Chodícím důkazem toho, sestry Isabela a Melati Wijseže když budeme chtít, dokážeme novy. Tyto dvě dívky založily
změnit náš životní styl, je Greta na Bali v roce 2013 neziskovou
Thunberg. Velmi silná a inspi- organizaci s názvem „Bye bye
rativní dívka, která se nebojí plastic bags“. Jejich cílem bylo
stát si za svými názory, a i přes zakázat jednorázové plastové
všechnu nenávist a výsměch, je tašky. A šest let tvrdého boje
vmést světovým leaderům do přineslo ovoce. V roce 2019
obličeje. Vše začalo její stáv- Balijská vláda schválila zákon
kou za klima před švédským o plošném zákazu igelitových
parlamentem. Dnes je nomi- obalů a tašek na celém ostronována na Nobelovu cenu vě. Sestry i BBPB slaví úspěch
míru a po jejím vzoru založili a vytrvale pokračují v pomoci
masivní organizaci s názvem svému ostrovu i celé planetě.
„FridaysForFuture“, zahrnující 		
Tyto dva příběhy
několik desítek tisíc studentů a i mnohé další nám dokazují,
bojujících za svou budoucnost. že pravidla dokážeme změnit.
Pokud bych měla citovat jednu Svět dokážeme změnit. Pojďme
z jejích myšlenek, bude to tato: si zařídit lepší budoucnost.
„nemůžeme změnit svět tím, Má to smysl.
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Udržitelnost společnosti

Window shopping

Dojička krav a další strasti
Anna Krupková
Můj
první
fejeton,
a přece nezačnu výkladem
o udržitelnosti a jejich pilířích,
myslela jsem si. Jenomže s tím
výkladem jsem si to pak rozmyslela a řekla si, ne! Vždyť já
to musím použít! Protože když
jsem se snažila najít cestu, jak
toto téma obejít, narazila jsem
na sociální udržitelnost (to je
jeden z těch pilířů, opravdu!).
A to mi vykouzlilo úsměv na
tváři (dávám sbohem environmentalismu).
Zjednodušeně
jde o vyvážení nerovnosti ve
společnosti, a to zní báječně
(tak to tak nebolelo, ne?). A kdyby se to podařilo, vše pak bude
zalité sluncem, růžová pokryje
oblaka a místního bezdomovce
budeme místo „ale já fakt drobný nemám, Karle“ oslovovat
občane. A i když já osobně si na
nepsaném žebříčku jakési hierarchie v dnešní společnosti připadám zcela normální, někde
uprostřed, přeci jen občas mám
jisté pochyby.
Přišli jste již někdy
do obchodu pouze za účelem
„pokochat se“? Troufám si říct,
že od prvního ročníku se to stalo mým koníčkem. Vše začalo
tak nevinně. Potřebovala jsem
si něčím upravit zevnějšek,
přesněji řečeno korektorem
a dalšími nezbytně nutnými
věcmi, jež mi podstrkávají
značky, kterých se za poslední dobu vyrojilo jako vos, když
chci nerušeně nasát vitamín D.
Tak přesně do toho
krámu budu směřovat své kro-
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ky, pomyslela jsem si tedy jednoho odpoledne. Stalo se a já
znenadání stála u pokladny,
a o několik bankovek lehčí. Není
to úplně životní styl pro studenta, to jsem pochopila záhy.
A tedy podle internetových
diskusí by mě to mělo odradit
od další návštěvy, protože to
jsou zloději zlodějský, a ještě
lépe vydřiduši! Jenomže mně
zvědavost nedala a další mé
návštěvy nejmenovaného kosmetického giganta byly pouze na čumendu. Zezačátku to
opravdu ještě vypadalo, že se
jdu podívat za účelem koupě.
Jenomže měsíce ubíhaly,
a ačkoliv Praha je město neomezených možností, tento řetězec má přeci jen určitý
počet poboček. A tak postupem času, kdy jsem chodila obdivovat umění, jak na to dnes
vzpomínám, se přívětivý úsměv
prodavaček změnil v něco, co
bychom mohli přeložit jako

„už vypadněte, děkujeme“.
A přesně proto na nějaký
sociální pilíř udržitelnosti
nevěřím! Má svůj osobitý styl
humoru, protože po svých „čumendách“ jsem si připadala na
dně toho imaginárního žebříčku, i když šlo o úplnou banalitu
a všednost. A vyšplhat se zpět
nahoru mi dávalo zabrat celou
cestu tramvají. Občas jsem se porovnávala s ostatními jako: „Ta
má krásně upravené vlasy, zato
já vypadám jako nějaká dojička
krav!“ – „Vážně? Nevěřím ti, že
vypadáš doopravdy tak dokonale, jak vypadáš! Dobře, asi
jo.“ – „No, možná to se mnou
není zase tak hrozný“ říkávala
jsem si a teď se za to stydím.
A tak si tak myslím, že udržitelnost společnosti je možná jen
v naší hlavě, v době, kdy neustále pospícháme a ženeme se za
nedosažitelným. Jak se od toho
ale odprostit?

Psychologické okénko

Ekofotbal

Psychologická poradna
připravila:
Eliška Koulová
Naše psychologické okénko je místo, kam můžete
anonymně přes platformu tellonym napsat svůj
problém, otázku či prosbu bez pocitu studu.
Otázka:
Měl by se člověk trápit školou a známkami?
Odpověď:
Ne, trápit se školou a známkami by se nikdo
neměl, nic pozitivního to podle mého názoru
nepřináší. Mělo by vám na škole a známkách
záležet do té míry, aby vás to motivovalo k seberozvoji, ke zvyšování svých znalostí a dovedností.
Otázka:
Dobrý den, zajímalo by mě, jak se poprat s úzkostí? Tento stav zažívám velmi často, a nevím,
co s tím a jak si s tím poradit.

Odpověď:
Obecně jsou dva základní postupy, jak bojovat
s úzkostí: 1) Hledání a pochopení hlubších příčin
vlastní úzkosti. 2) Odstranění nebo utlumení
projevů úzkosti a úzkostných myšlenek.
S oběma postupy vám může pomoci odborník,
nicméně pokud se pokusíte s úzkostí bojovat
sám/sama, doporučuji spíše 2. postup. Obecně
dobře funguje postupné vystavování se tomu,
co způsobuje úzkost a zvládání této úzkosti pomocí dýchacích cvičení, relaxace a imaginace.
Jednoduše řečeno, jde o to, postavit se svému
strachu (opakovaně) a neutíkat před ním.

Ekologicky smýšlející fotbalový klub, překvapí
každého
Ondřej
Konvalina

Filip
Vobořil

Zdravíme všechny čtenáře, dnes jsme se v naší sportovní rubrice rozhodli zasáhnout i do tématu tohoto čísla.
Podívali jsme se na zoubek fotbalovému klubu, který dlouhodobě podporuje ekologické
smýšlení a stal se také oficiálně
prvním uznaným fotbalovým
klubem na světě, který podle
OSN má nulovou uhlíkovou
stopu a má povolení užívat
jméno nejekologičtějšího klubu
na světě.

Klub se jmenuje Forest
Green Rovers a hraje 4. nejvyšší anglickou soutěž. Fotbal se
tu hraje již od roku 1889. Sídlí
v menším anglickém městě
Nailsworth. U tohoto klubu
tedy na zápasech neochutnáte
opékanou klobásu a nenalijí
vám chlazené pivo, ale nabídnou vám vegetariánské pokrmy.
A jak vlastně vznikla
myšlenka na vznik naprosto
ekologického fotbalového klubu? Za tím vším stojí samotný
většinový vlastník tohoto klubu Dale Vince. Ten mimo tento klub vlastní také Ecotricity
club firmu, která se věnuje vy-

užíváním obnovitelných zdrojů. Tuto ideologii přináší i do
svého klubu. Poté, co vedení
přebral právě Vince, klubu se
začalo dařit a postupně stoupá
soutěžemi výš a výš, tudíž se
celému týmu enormně zvýšily
příjmy a může si dovolit zlepšovat úroveň svého klubu.
Majitel klubu má také
v blízké době velký zájem
o postavení nového stadionu
pro své příznivce. Jenže nejen
tak obyčejný. Celý stadion by
měl být totiž ze dřeva. Tímto
by se také klub Forest Green
Rovers dostal mezi fotbalové
unikáty.
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Knižní tipy

Zero waste

Tipy na knížky o udržitelném rozvoji
Bez obalu
Autor: Barbora Tlustá
Nakladatelství, rok vydání: Jota, 2019
Hodnocení na Databázi knih: 76 %
Počet stran: 208

Adéla Sklenářová

„Bez obalu“ je první česká kniha o „zero waste“. „Zero waste“ znamená
život bez odpadu, žít udržitelným způsobem a co nejšetrněji k životnímu prostředí. Tato knížka je ideální pro všechny, kteří by chtěli „zero
waste“ vyzkoušet, ale zatím neví, jak na to. Představí vám, jak do života
zavádět změny, které vám pomůžou omezit produkci odpadu. Heslem
této knihy je „zavádějte změny do života tak, abyste z nich měli radost.“
Autorka Barbora Tlustá se s vámi podělí o zkušenosti, které na své
cestě k „zero waste“ získala. Zjistíte například kam chodit nakupovat
a jak to funguje v bezobalových obchodech, jak neplýtvat jídlem, nebo jak zredukovat kosmetiku
a oblečení. Knížka vám ukáže, že se kvůli minimalizaci nemusíte vzdávat tradic jako jsou Vánoce
nebo Velikonoce a mnoho dalšího.
Kniha získala ocenění Kniha roku 2019 v kategorii Životní styl a hobby.
Bez odpadu
Autor: Camille Ratia
Nakladatelství, rok vydání: Mladá fronta, 2019
Hodnocení na Databázi knih: 81 %
Počet stran: 176
Kniha „Bez odpadu“ je určena pro všechny, kteří by chtěli omezit množství
odpadu kolem sebe tím, že budou uvědoměle nakupovat, jíst a oblékat se.
Autorka popisuje svou cestu krůček po krůčku, což je pro čtenáře velmi příjemná varianta. Zároveň se ale nejedná o suchý popis, autorka ho doplňuje
problémovými situacemi z vlastního života, do nichž se vinou své snahy
o změnu dostala a dává čtenářům cenné rady, jak se podobným situacím
vyhnout.
Eko průvodce aneb Planetu B nemáme
Autor: Karolína Rathousová (Dewii)
Nakladatelství, rok vydání: 2019, vlastním nákladem
Hodnocení na Databázi knih: 96 %
Počet stran: 208
Karolína Rathousová, známá blogerka, která vystupuje na sociálních sítích
pod přezdívkou Dewii, napsala knížku s tipy na osobní revoluci, která
pomůže naší planetě. Dewii se už více jak desetiletí věnuje zdravému životnímu stylu, zdravé stravě a veganství. Těmto oblastem se nyní věnuje i ve
svém profesním životě jakožto výživová poradkyně. Její životní poslání je
pomáhat lidem, zlepšit kvalitu jejich života skrze úpravu životního stylu
a šířit prospěšnost rostlinné stravy. V její knížce najdete tipy na to, jak i vy
můžete pomoci naší planetě!
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Filmový klenot

Skautská pomoc přírodě

Recenze - Ropáci
Název vám nic neříká?
Není divu! Film nepatří
zrovna k nejmladším. Naše
generace „Z“ ho bude znát
jen stěží, pokud se zrovna
nezajímáte o filmografii.
Jedná se o studentskou perličku Jana Svěráka z roku
1988. Oslovila své diváky
natolik, že film získal
ocenění Studentského Oskara americké filmové
Akademie v kategorii krátkých filmů. Celková doba
trvání je dvacet minut.
O čem film vypráví a jak
souvisí s ekologickou otázkou?

Jednoho dne se vydá expedice
na sever Čech, aby natočili dokument o novém živočišném
druhu – ropákovi bahnomilném. Druh se vyznačuje charakteristickými znaky, živí se
uhlím a dýchá výhradně zplodiny, především oxid uhelnatý.
V prostředí, kde vám ani kaktus nevyroste, ropáci mají pré.
Dusí se na čerstvém vzduchu
a bez emisí by se nedožili zítřka.
Snímky vypadaly natolik věrohodně, že spousta lidí skutečně
uvěřila, že ropáci existují. Jádro
pudla spočívá v uvědomění,
že pokud se budeme k naší
planetě chovat bezohledně jak
doteď, vytvoříme na planetě
Denisa Corridoni ideální prostředí pro ropáky.

Člověk v takovém prostředí žít
samozřejmě nedokáže. Jinotaj se snaží naznačit, aby se
lidé zamysleli nad ekologickou
stopou, kterou sami na tomto
světě zanecháváme a udělali
vše proto, aby se životní prostředí posunulo k lepšímu.
Pozitivní stránka filmu
je zajímavý nápad a skutečně
fascinující zpracování na tehdejší dobu a prostředky. Odrazující může být kvalita, vzhledem
ke stáří filmu. Dostupný ke
zhlédnutí je i na YouTube.
Pokud se zrovna nudíte a rádi
byste si rozšířili obzory v oboru české filmografie, neváhejte
a podívejte se!

Udržitelný rozvoj ve skautingu
Je známo, že skautská
činnost je zaměřena na
ochranu přírody. Víte ale,
jakým způsobem a proč se
jí snaží pomáhat? Pokud
ne, tak nezoufejte, neboť
se nyní dozvíte, jak skauti
podporují udržitelný rozvoj v přírodě.

zákony, mezi něž určitě patří –
skaut je hospodárný. Používáme
hlavně eko čistící prostředky,
protože nechceme, aby kvůli
nám zbytečně trpěla příroda.
Na nádobí je dobrá jedlá soda,
je o dost účinnější než obyčejný
Jar, a přesto šetrná k životnímu
prostředí. Dokonce jsme se
i pokoušeli o výrobu eko zubVeronika
ní pasty – úspěšně! Ohledně
Železná
Ema
stravy jsme také dost vybíraví,
Vidovenyeczová
nejenom kvůli jatkům, ale také
Pokud vás právě napad- kvůli kvalitě potravin. A ne,
lo klišé typu – skauti chodí do nejsme všichni vegetariáni, jak
lesa sbírat odpadky nebo coko- si většina lidí myslí. Pokud to
liv tomu podobné, tak jste na je možné, snažíme se nakupoomylu.
vat z místních zdrojů. Palmový
Začneme u skautských olej je taky veliká potíž, proto
táborů. Na táborech žijeme se snažíme kupovat potraviny
v takové, dá se říct, symbióze bez palmového oleje nebo s
s přírodou. Myjeme se ve vodě certifikovaným palmovým olez potoka, neboť pitnou vodou se jem. Ovoce a bylinky, co rostly
samozřejmě šetří. A také proto, v blízkosti tábora, jsme používaže moc dobře známe skautské li při vaření čajů, a dokonce

i různých pokrmů. Plast
v oceánech je dost velký problém
a my jsme si toho vědomi, proto
jsme používali a používáme, na
pečivo, zeleninu a ovoce jedině
plátěné tašky.
Být skautem je pro
nás životním stylem, a proto
i mimo tábory se účastníme
dobrovolných aktivit. Mezi
tyto aktivity patří například
„Uklízení Úpy“ či sbírání odpadků v Krkonoších. Samozřejmostí je také nakupování
v bezobalovém obchodě. Je to
nejsnazší způsob, jak ulehčit
životnímu prostředí, a navíc
potraviny z těchto obchodů jsou
o dost kvalitnější než z normálních hypermarketů.
Každý by měl zodpovědně začít u sebe. Nemusíte být
skaut, abyste nějakou maličkostí mohli přispět k ochraně
přírody a udržitelnému rozvoji.
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Ekologie v každodenním životě

Veganství?

Alternativy

Eco life

Michaela alias „moderní hipísák”: ,,Obklop se
lidmi, kteří ti ukážou další možnosti a důvody,
proč žít alespoň trochu vědoměji.”
Na
Instagramu
vystupuje pod pseudonymem
@jasterka.menny. Zajímá
se o ekologii, duševní zdraví, bojuje proti plýtvání
jídlem a dětské práci. Ve
volném čase pravidelně
vyráží do přírody a jejím
koníčkem je sokolnictví. Co
nám odpověděla dvacetiletá Michaela ze Slovenska
na otázky týkající se jejího
vztahu k ekologii?

Kateřina Cestrová
Co pro tebe znamená ekologie?
V mé domácnosti už
je to životní styl. Sice to ještě
ani zdaleka není perfektní, ale
mám radost z toho, co se mi podaří udělat šetrněji k přírodě.
Bez té radosti by to nešlo. Jednu dobu jsem zkoušela „být
perfektní“, a skončila jsem akorát tak frustrovaná. Země přeci
jen nepotřebuje pár lidí 100 %
zero waste a vegan. Potřebuje, aby bylo celé lidstvo trochu
uvědomělejší.
Kolik ti bylo, když sis řekla, že
musíme planetě trochu odlehčit,
a začala s udržitelnějším
životním stylem? Co byl
zlomový okamžik?
Řekla bych, že mě to
trochu trápilo odjakživa – respektive jsem byla vychovávaná
tak, že je třeba si vážit věcí,
všechno jsme opravovali nebo
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upcyklovali, a tak mi hodně
věcí z ekologičtějšího života
přišlo přirozené. Kdybych ale
měla najít nějaký zlomový bod,
měla jsem čerstvých osmnáct
a šla jsem na půl roku pracovat
do Francie. Žila jsem u takové
“vegan, zero waste, eko, bio”
rodiny, která mě do toho skutečně vtáhla. Oba rodiče přitom
byli vysokoškolští profesoři,
otec navíc působil ještě jako
externí fyzik/vědec. Nepředstavuj si tedy nějakou motivovanou rodinku žijící na konci
světa, která okusuje kořínky
rostlin.
Měla bys nějaké tipy, jak žít
ekologičtěji na intru?
Po šesti letech na intru by se i něco našlo… První,
pravděpodobně nejjednodušší
věc by mělo být používaní vlastních sáčků na pečivo. Nošení
vlastního hrníčku, když jdeš
pro punč na vánoční trhy, nebo
vypínání topení, když máš otevřené okno. Vím, že na intru se
většina lidí stravuje ve školní
jídelně, a prát si chodí domů,
takže je tu prostor spíš na ty
„neviditelnější” změny, které
měly být už dávno samozřejmostí.
Kromě výše uvedeného
to může být i vytahování nabíječek ze zásuvky, když je nepoužíváš. Vytápět místnost, jen
když v ní jsi, zhasínat světlo,
dávat si kratší sprchy a celkově
šetřit vodou. A omezit konzumaci masa.

Zajímáš se i o alternativní
způsoby stravování? Je známo,
že chovem zvířat se spotřebuje
neuvěřitelné množství vody,
jaký na to máš pohled?
Samozřejmě! Už skoro
pět let nejím maso a poslední
dva roky se snažím omezovat
i jiné živočišné produkty. Když
jsem doma, vařím čistě vegansky, ale naše restaurace na to
nejsou bůhvíjak přizpůsobené,
a tak se spokojím i s vegetariánskou porcí.
Máš pravdu, nadměrná
konzumace masa je skutečně
jeden z největších ekologických
problémů. Zvířata se dopují antibiotiky a různou jinou chemií,
aby rychleji (a o hodně víc) vyrostla – a toto přes ně konzumujeme i my. Kromě toho nadměrná konzumace masa vede
i k zvýšenému cholesterolu či
k onemocněním srdce a cév.
Jestli si teď někdo myslí, že
„nadměrná konzumace” se ho
netýká, pravděpodobně je na
omylu. Až když jsem zkoušela
přestat jíst maso, jsem zjistila,
kolik ho reálně jíme. Na středoškolském internátě to bylo
většinou i třikrát denně, s výjimkou pátku, kdy nám ho dali
jen jednou. A takhle bych mohla
pokračovat… Chov je také o dost
náročnější na půdu, vodu, práci
– protože pěstujeme obrovské
množství rostlin, abychom jimi
nakrmili dobytek. Kdybychom
tyto rostliny pěstovali pro sebe,
stačil by nám zlomek. Nemluvě
o tom, že většina sóji (která je

Foto: @jasterka.menny

také náročná na půdu, a i kvůli ní se ničí deštné pralesy),
se pěstuje kvůli krmení zvířat.
Veganem či vegetariánem se tudíž nemusíš stát jen
protože „chudáci zvířátka”.
Může to být i ze zdravotního či
ekologického důvodu.

Nekupuj (a neber si),
co nepotřebuješ. Nakupování
v bezobaláčích je velmi estetické
a krásné, není se čeho bát. Obklop se lidmi, kteří ti ukážou
další možnosti a důvody, proč
žít alespoň trochu vědoměji.
Jestli takové teď nemáš ve svém
okolí, přidej se do různých facePoužíváš nějakou přírodní bookových skupin s eko témakosmetiku, kterou bys mohla tikou. Například Bezpeněžní
doporučit?
Zlín, Eko domácnost, Vegani
Zatím mám nejlepší Brno, Dumster diving CZ
zkušenosti s tuhými šampóny a podobně, stačí hledat…
a deodoranty od značky Ponio.
Je pro tebe důležité, aby
Máš nějaké oblíbené eco life tvoji blízcí nezatěžovali tolik
hacks?
přírodu? Snažíš se je nějak
Asi ani ne, všechno je nadchnout pro ekologii?
takové přirozené. Ale líbí se mi,
Je pro mě důležité, aby
jak si spolubydlící začala scho- nebyli ukřičení jako „sama
vávat alobal z donáškové pizzy, i tak nic nezměním”, nebo měli
a potom ho používá vždy, když jiné trapné poznámky, jak si
potřebuje.
například ode dneška začnou
brát v obchodě dva sáčky, když
Co bys doporučila lidem, já si neberu žádný… Naštěstí
kteří chtějí mít ekologičtější už takové lidi v blízkém okolí
domácnost, ale neví, kde začít? nemám, a tak je všechno

v pořádku. Já na nikoho nevyřvávám, jak ničí planetu, a že já
jsem bezchybná a má to dělat
jako já. Vzájemná tolerance je
základ. Oni se už časem sami
začnou zajímat, a eventuálně
začnou i měnit svoje chování.
Jaký je tvůj názor na fast
fashion?
Asi jako každého, kdo
o tom viděl alespoň jeden dokument. Je to něco, co nechci
podporovat. Sekáče jsou plné
krásného oblečení za pár korun, nebo si oblečení můžeš
vyměňovat. A ne, ani hadry
od velkých značek za desítky
až stovky eur nejsou ani fairtrade, ani ekologicky vyrobené.
Není to tedy problém jen H&M,
New Yorker-u a podobných
obchodů...

@jasterka.menny
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The Blue na instagramu

Když se doma začneš nudit...

#skolaeupraha
Věda zabývající se studiem vztahů
mezi organismy se nazývá: (tajenka)
1.
Třetí planeta v pořadí
od Slunce.
2.
Synonymum slova podnebí.
3.
Síť obchodů, ve kterých lze
nakupovat do vlastních nádob.
4.
Název dnešní doby, dle
převažujícího materiálu.
5.
Země s méně rozvinutou
životní úrovní.
6.
Území, které zahrnuje geologické dědictví a má strategii
udržitelného územního rozvoje.
7.
Amazonský prales se jinak
nazývá …… světa.
8.
Vývoj cizím slovem.

(1.země 2.klima 3.bezobalu 4.plastová 5.rozojové 6.geopark 7.plíce 8.evoluce)
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