
7. Lekce

a lidem to takhle hezky 
naservírovat, je podle mě super.

Marie:
Tak to jsem ráda, že se vám to líbí 
a že do toho půjdem společně. 
A kdyby vás napadl kdokoli další, 
kdo by rád přiložil ruku k dílu, 
komu na těchhle věcech záleží, 
určitě ho přiveďte! Čím víc nás 
bude, tím líp!

Adéla:
A já jsem si říkala, že by bylo 
fajn pověnovat se i trochu slow 
fashion, třeba.

Patrik:
Slow fashion? Jako pomalá móda? 
To je zase co?

Adéla:
To je normální oblečení, spíš 
ale od lokálních výrobců, který 
je z kvalitnějších materiálů a je 
nadčasový, takže vydrží dýl než 
jednu sezónu. Má to omezit 
masovou textilní produkci, takže 
pomoct životnímu prostředí, 
a taky nás to nutí přemýšlet, kde 
a za jakých podmínek oblečení 
vzniká.

Patrik:
Aha… O tom slyším poprvé. 

Marie:
Dobře, kluci, a co food sharing? 
O tom jste taky neslyšeli?

Tomáš:
To náhodou jo, to funguje 
na kolejích a je to skvělý. Prostě 
sdílení jídla… Než aby se něco 
vyhazovalo, pošleš to dál. Třeba 
když máš něčeho hodně nebo 
odjíždíš na dovolenou nebo 
z kolejí domů. Tak aby se to 
nezkazilo a neplýtvalo se, tak to 
někomu dáš.

Niki:
Ale stejně je spousta lidí, co 
tohle neví, a je to hrozná škoda. 
Celkově je potřeba omezit 
plýtvání obecně, dneska se 
všechno hned vyhazuje, místo 
toho, aby se to opravilo nebo 
třeba darovalo. A stejně tak je 
potřeba řešit recyklaci, spotřebu 
vody a ježdění autem… Takže 
nápad dát to všechno dohromady 

Tomáš:
Hele, zní to fakt dobře 
a realizovatelně, tak jakmile 
budeme mít název celýho 
projektu, zkusím vytvořit nějaký 
grafický podklady a logo a Patrik 
může začít plnit web.

Patrik:
Jasný. A holky pak naučím, jak 
tam vkládat obrázky, videa, 
články a tak.

Marie:
Tak to vypadá, že my můžeme 
začít vymýšlet, co všechno tam 
ještě budem chtít dát. Kromě 
toho, co jsme už řešili.

Adéla:
No, mě napadlo, že bychom mohli 
dělat i nějaký trash challenges. 
To je teď hodně populární.

Tomáš:
To mi něco říká. To je, jak se 
vyfotíš u nějakýho místa, kde je 
hodně odpadků, pak ho uklidíš 
a vyfotíš ho znova? 

Adéla:
Jojo.

Marie:
Super, to je bezva nápad. Já už 
si to musím psát, ať nic z toho 
nezapomenu. 

Niki:
Tak to by tam mohly být i návody 
na zero waste domácnost, to 
znamená i na domácnost bez 
nebo i s minimem odpadů, 
a taky odkazy na bezobalový 
obchody a obchody se stáčenou 
ekodrogerií, díky kterým se ušetří 
hrozně moc obalů. To si taky 
myslím, že to spousta lidí nezná, 
přitom jednorázový plasty se 
teďka řeší pořád. 
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