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Určitě bych chtěla, abysme to 
dali dohromady společně, prostě 
brainstorming. Takže hned, jak 
vás něco napadne, tak to na mě 
vychrlete. Každopádně zatím si 
tam představuju jednu část, kde 
by byly různý články týkající 
se téhle problematiky, který 
můžeme jednak sdílet a jednak 
sami psát. To by si teda mohla 
vzít na starosti Áďa.

Adéla: 
Ráda!

Marie:
Pak by tam mohly být odkazy 
na videa a dokumenty. A určitě 
taky kalendář ekologicky 
zaměřených akcí jako 
třeba Ukliďme Česko, různé 
ekojarmarky a workshopy, 
dobrovolnické aktivity, ale kdyby 
se nám chtělo, můžeme uspořádat 
i něco vlastního. Třeba projekce 
dokumentů, diskuze, přednášky…

Niki:
To je skvělý! Na tohle mám plno 
zdrojů, odkud můžem čerpat.

Marie:
No, a pak hlavně sekce, kde 
by byly ekorecepty na domácí 
čisticí přípravky, eko prací 
prášky, odkazy na obchody 
s ekokosmetikou, která se 
netestuje na zvířatech a tak. 

Patrik:
Něco jako je ta ekomapa, nebo 
jak se to jmenuje? Jak se ti 
na mapě zobrazujou místa 
s ekoproduktama?

Marie:
Tak něco. Podle mě si hrozně 
moc lidí myslí, že je to drahý, ale 
spousta věcí stojí stejně, nebo je 
někdy i levnější než ta chemie, co 

Tomáš:
Chceš jim to naservírovat 
na stříbrným podnose, aby jich to 
dělalo co nejvíc, že jo? 

Marie:
Jo!

Patrik:
Takže ode mě chceš, abych 
pomohl s vytvořením webovek?

Marie:
Jo, protože s tím máš jako 
jedinej zkušenosti. A Tom zase 
s grafikou. Teda jestli do toho 
chcete jít? Bylo by to teda 
bohužel bez honoráře, prostě 
náš projekt ve volným čase, ale 
myslím, že by s tím nemuselo být 
zase až tolik práce. Od vás jsem 
chtěla pomoct hlavně s obsahem. 
Adel, protože má zkušenosti 
s psaním textů a komunikací… 
No, a Niki zase kvůli těm 
odbornějším věcem.

Adéla:
Já teda zatím nevím, co přesně si 
pod tím mám představit, ale jsem 
pro. A stejně, když si tu práci 
rozdělíme mezi nás všechny, tolik 
času nám to nezabere, ne?

Niki:
Souhlas s Áďou. A jakožto jediná 
studentka ekologie tady mezi 
váma nemůžu odmítnout. Ne, 
dělám si srandu, zní to skvěle 
a jsem pro!

Tomáš:
Já teda teď moc nestíhám, ale 
určitě vám zkusím pomoct s tou 
grafikou.

Patrik:
Já s webem.

Marie:
Tak bezva, jste skvělí, děkuju! Já 
to teda přesně vymyšlený nemám. 

Marie:
Ahojte, děkuju moc, že jste si 
udělali čas. Jak jsem vám už 
trochu naznačila, když jsem 
vám psala, chtěla jsem se sejít 
kvůli jednomu mýmu nápadu 
na projekt. 
Jelikož se poslední dobou snažím 
zajímat o to, jak být víc eko, 
o udržitelnost a tak, protože 
si myslím, že je to čím dál tím 
víc potřeba, chtěla jsem taky 
přijít s nějakou iniciativou. Dost 
dlouho jsem přemýšlela, na co 
se zaměřit, ono třeba petice 
za zákony týkající se plastů a tak 
jsou super, ale člověk musí stejně 
začít sám u sebe, když chce něco 
změnit. A já si myslím, že spousta 
lidí by se i chovala ekologičtěji, 
ale buď jsou moc pohodlní, anebo 
prostě nemají dost informací.

Niki: 
To je pravda, taky se s tím 
setkávám, že lidi neví nebo si 
neuvědomujou, co všechno 
můžou dělat s ohledem 
na přírodu líp a jak můžou 
pomoct třeba i jednou 
maličkostí… Třeba nošením 
plátěné tašky místo kupování 
igelitek při každém nákupu.

Marie:
Přesně! A když si to vezmete, 
tak internet i facebook jsou plný 
různých článků, videí, návodů, 
obrázků na tohle téma, ale úplně 
chybí místo, kde by byly všechny 
tyhle informace pohromadě… 
Přehledně… Prostě to lidem víc 
zpřístupnit, nějakou nenásilnou 
formou jim ukázat, že je to 
správný a ne až tak náročný. 
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kupují v drogerce. A to nemluvím 
o tom, na kolik pak vyjde to, co si 
vyrobí sami. 

Adéla:
To je pravda, ten domácí čisticí 
prostředek jsem si vyráběla 
a vyjde na pár korun. 

Marie:
Že jo? No, a pak zase k tomuhle 
všemu přidat články nebo videa, 
protože málokdo ví, že něco 
takovýho vůbec existuje.

Tomáš:
No, jako třeba já. 


