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ÚVODNÍ 
SLOVO

Ukrojit si ze sebe. Ze své energie. A nabíd-
nout ji dál. Proč? Protože právě to by měla 
být naše přirozenost. Na celém světě by 
mělo být přirozené pomáhat si. V situaci, 
kdy nám hlava nebere, jakých činů se může 
někdo dopustit, mě zahřívá na duši, že lid-
ská srdce jsou naplněná solidaritou, empa-
tií a chutí pomáhat. Díky vám všem našim 
členům, kteří si ukrojili ze své energie, aby 
ji věnovali na pomoc Ukrajině. Ukrajinským 
dětem, ženám, mužům i zvířatům. Musíme 
si pomáhat. Jste báječní!

Ukrojit si ze sebe. Ze své energie. A věnovat 
ji do nového projektu. Asociaci společenské 
odpovědnosti jsem zakládala před deví-
ti lety a letos při příležitosti jejích naroze-
nin na akci Smysluplná partnerství jsem si 
připomněla, co všechno se nám společně 
povedlo. V den akce jsme napočítali cel-
kem 457 členů a už víme, že to není koneč-
né číslo. Za těch devět let se nám podařilo 
vytvořit bezpečné místo, kde se firmy a or-
ganizace mohou osobně i online setkávat 
a sdílet své zkušenosti, know-how, úspěchy 
i nezdary s vizí navzájem si pomoci a do-
zvědět se o dalších oblastech udržitelnosti. 

Podařilo se nám přiblížit téma udržitelnos-
ti firmám, médiím i široké veřejnosti tak, 
aby každý věděl, o čem se mluví a za jaký 
konec ho má uchopit. Společně jsme vy-
tvořili nádherné projekty, jakými jsou např. 
Giving Tuesday, Ceny SDGs, SDGs Beach 
Volleyball, Nakup na Dobro nebo ploggová-
ní, které pomáhají Cíle udržitelného rozvoje 
šířit dál. To všechno by nebylo možné bez 
silných partnerství vás členů a našich part-
nerů, a proto vám patří obrovské díky! 

Dovolte mi ale ještě v úvodu věnovat pro-
stor mým klíčovým podporovatelům. Mé 

Mie, která se mnou Asociaci řídila už z ko-
čárku. Mému muži, jehož uši si vyslechly 
každý můj nápad, ať bylo sedm ráno, nebo 
deset večer. A Julii, mé wonderwoman, díky 
které Asociace pluje tím správným směrem 
a je s grácií řízena za každého počasí. Moc 
vám děkuji, jsem vděčná, že vás mám.

U kormidla Asociace společně stojíme 
pevně v kramflecích a já se velmi těším, až 
zamíříme na ostrov Cen SDGs, které nás 
čekají v říjnu. Steven Spielberg i Ross z 
Přátel by jistě byli nadšeni, kdyby by spatřili 
našeho Pla(s)teosaura, 3D model z recy-
klovaného plastu v životní velikosti, který 
nám na galavečeru v říjnu připomene na-
léhavost dopadů klimatické krize. Letošní 
ročník nebude jen v barvách České repub-
liky, ale dostane i evropské mimikry. V kon-
textu českého předsednictví v Radě Evrop-
ské unie se můžete těšit na šestý ročník 
v evropském měřítku, kde kromě tradičních 
kategorií oceňujících české projekty, vznik-
ne ve spolupráci s Evropskou komisí také 
speciální ocenění Evropské komise. 

A co dál? Můžete být mezi prvními, kteří 
se s námi zapojí do ESG Ratingu, prvního 
komplexního srovnání ESG aktivit, strategie 
a reportingu společností v Česku. A protože 
mé oblíbené motto je sky is the limit, zavr-
ší letošní Ceny SDGs mezinárodní Global 
Goals Summit, kde pro vás máme připrave-
né skvělé řečníky. Bude to jízda! Proto si na 
tuto udržitelnou cestu nezapomeňte zare-
zervovat místo, připoutejte se a načerpejte 
inspiraci za všech stran. 

Jsme provaz partnerů, který je den ode dne 
stále pevnější. Udržitelnější. Jsme Asociace 
společenské odpovědnosti a já jsem hrdá, 
že jsme spolu v týmu!

Lucie Mádlová

zakladatelka a výkonná ředitelka 
Asociace společenské odpovědnosti
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STALO SE
Co se událo pod střechou Asociace společenské odpovědnosti 
v první polovině roku 2022? Společné snídaně a inspirativní akce 
o aktuálních trendech v CSR a udržitelnosti.

-  S T A L O  S E  -

BŘEZEN 
Smysluplná partnerství

Když všichni táhnou za jeden provaz. Tak 
zněl podtitul prvního letošního setkání 
členů Asociace, které proběhlo ve středu 
23. března v Galerii Kooperativy. Akce, která 
se konala na den přesně devět let od vzniku 
Asociace, přinesla mnoho inspirace a před-
stavení projektů se společenským přesa-
hem. Zmiňme například Kavárnu mezi řád-
ky, která pro účastníky připravila veganské 
občerstvení. Centrum ERGO Aktiv předsta-
vilo dobrovolnictví naruby, koncept sociál-
ního začleňování lidí po prodělání mozkové 
mrtvice. A od průvodkyně Pragulicu paní 
Ivany jsme se dozvěděli, jakým způsobem 
aktivity tohoto sociálního podniku dokáží 
měnit životy. 

DUBEN 
Den Země

22. dubna jsme v prostorách Unilever v Praze 
se členy Asociace oslavili Den Země společ-
nou akcí, na které jsme si představili spoustu 
tipů, jak být udržitelnější v našich každoden-
ních aktivitách. Řada členů představila své 
projekty a aktivity, od ekologické dopravy 
přes módu až po kompostování. Celá akce 
se nesla v duchu omezování našeho dopadu 
na životní prostředí. I občerstvení bylo proto 
sestavené výhradně z veganských produktů. 
Více informací o samotné akci a udržitelné 
tipy najdete uvnitř Listí.
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-  S T A L O  S E  -

Sbírka potravin

V jarním kole celorepublikové Sbírky potravin 
se ve 1 200 prodejnách podařilo vybrat 292 
tun potravin, z nichž lze připravit až 584 tisíc 
porcí jídla. Zákazníci rovněž přispěli 33 tuna-
mi základní drogerie a hygienických potřeb, 
které potravinové banky lidem v nouzi také 
poskytují. Kdo nestihl přispět ve Sbírce po-
travin v kamenných prodejnách, mohl se 
ještě zapojit díky online obchodům. Dary od 
zákazníků opět pomohly naplnit sklady po-
travinových bank a pomohly tak dalším oso-
bám, které se kvůli koronavirové krizi ocitly 
v tíživé životní situaci.

KVĚTEN
ESG Rating

Novinkou letošních Cen SDGs je ESG Ra-
ting, tedy komplexní srovnání ESG aktivit, 
strategie a reportingu společností v Česku. 
Přihlášené organizace budou mezi prvními, 
které projdou kvalitativním a kvantitativním 
hodnocením a získají srovnání s ostatními 
společnostmi podle ESG na úrovni evrop-
ských žebříčků. A aby bylo všem jasné, jak 
vlastně takový ESG Rating funguje, byly 
představeny ve spolupráci s CEMS na půdě 
VŠE názorné příklady organizací z různých 
sektorů.

ČERVEN 
Světový den životního prostředí

Na začátku června jsme v zahradách Vel-
vyslanectví Švédska v Praze oslavili Světo-
vý den životního prostředí. Brány zahrady 
se otevřely všem, kteří mají o naši planetu 
a udržitelnost zájem. Společně se členy 
jsme připravili udržitelné a edukativní akti-
vity (nejen) pro děti. Například jsme s Bárou 
Nesvadbovou zabrouzdali do výpravného 
příběhu Mia a svět, povídali si o ochraně 
přírody nebo třeba vyráběli hračky ze sta-
rého oblečení. Součástí byla také výstava 
k SDGs od dokumentárního fotografa Da-
vida Těšínského, kterou připravilo Minister-
stvo zahraničních věcí ČR.

Dobrovolníci v rámci Sbírky potravin, Česká federace potravinových bank
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-  A N K E T A  -

ANKETA
Jakým způsobem se podílíte na tom,  
aby planeta Země mohla lépe dýchat?

MARCELA VOSTŘELOVÁ 
ilustrátorka, zakladatelka knižního studia POP-PAP

Již pět let se věnuji tvorbě a vydávání knih pro děti, a s tím 
souvisí i určitá odpovědnost vůči naší planetě, protože chci, 
aby si ji užívali i naši potomci, nejmenší čtenáři… Snažím se 
proto volit optimální náklad knih, který neskončí ležet ve 
skladech, všechny tituly vydávat v ideálním případě na re-
cyklovaném papíře a v maximální možné kvalitě, aby kniha 
děti bavila stále dokola a předala se třeba i další generaci. 
Knihy balíme do bublinkové folie, která byla již jednou po-
užita na jiných zásilkách, recyklovaného papíru a lepíme 
papírovou páskou s lepidlem na bázi kaučuku a pryskyřice. 

V osobním životě se můj životní styl hodně změnil s naro-
zením dcery. Přestala jsem se obklopovat zbytečnostmi 
a začala jsem víc přemýšlet nad tím, jakou stopu svým život-
ním stylem za sebou zanechávám. Oblečení proto nakupuji 
z druhé ruky nebo to, u kterého vím kde, z jakých zdrojů a za 
jakých podmínek bylo vyrobeno. Potraviny se snažím na-
kupovat hlavně v bezobalových obchodech či v tržnici. Před 
rokem jsem přestala konzumovat zvířata a následně i veškeré 
živočišné produkty. U kosmetiky hledím na to, zda je vegan-
ská a nebyla testována na zvířatech. Obecně upřednostňuji 
lokální obchody a výrobce před dováženým zbožím. Myslím 
si, že lidé si postupně více a více uvědomují, že planetu Zemi 
máme jen jednu a snaží se žít zodpovědně. Ale jen třídit od-
pad nestačí, měli bychom ho značně eliminovat a uvědomo-
vat si, že životnost naší planety není nekonečná a nemůžeme 
si jen brát, ale také jí to vracet a „nechat ji dýchat“.

NATÁLIE HRDÁ 
interiérová designérka

Není to tak, že bych na prostředí kolem nás a budoucnost 
naší planety myslela v jednom kuse. Mým cílem je žít v při-
rozené rovnováze, tak aby pro mě zodpovědné chování 
bylo zároveň přirozené. Věnuju se oblasti designu, kde za-
čala moje láska ke starým věcem. Než bych si tak koupila 
novou komodu, raději se vrhnu do renovace té, kterou ob-
jevím někde na půdě. Takový kousek je pro mě nejen cen-
nější a osobitější, ale zároveň tím svět neženu k nekoneč-
né zrychlující se výrobě všeho. Je fajn se občas pozastavit 
a rozmyslet se, jestli se nutkavá potřeba něco si koupit  
nedá uspokojit něčím hodnotnějším.
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TOULKY  
S PLANETOU ZEMÍ

-  T O U L K Y  S  P L A N E T O U  Z E M Í  -
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-  T O U L K Y  S  P L A N E T O U  Z E M Í  -

Kam ukládat uhlík z atmosféry? Do půdy! 

Mnozí hledají cesty, co udělat s nadbyteč-
ným uhlíkem v atmosféře a přitom řešení 
leží přímo pod nohama. A to doslova. Půda 
je pro většinu lidí jen obyčejná hlína, v lep-
ším případě cenný zdroj pro vypěstování 
naší potravy. Ovšem půda také hraje zá-
sadní roli při regulaci světového klimatu. Po 
oceánech je druhým největším přirozeným 
úložištěm uhlíku na světě. Způsob, kte-
rým se tradičně půda zpracovává, bohužel 
přispívá k velkému uvolňování uhlíku do 
atmosféry. Změnit to a podpořit přiroze-
né zákonitosti v půdě nabízí regenerativní 
způsob zemědělství, kterému se věnuje 
projekt Carboneg. Finančně motivuje a me-
todologicky podporuje zemědělce, kteří se 
rozhodli hospodařit jinak. Udržitelně, s mi-
nimem mechanických i chemických vstupů 
a s využitím přirozených procesů v půdě. 
Carboneg je tu i pro firmy, které hledají způ-
sob, jak dosáhnout uhlíkové neutrality. Spo-
lečně se všichni sešli na první konferenci 
o regenerativním zemědělství Živá krajina, 
na kterou se můžete podívat i ze záznamu 
na webu projektu.

Carboneg

Jak na trvale udržitelné hospodaření

Městské lesy Hradec Králové a.s. mají za cíl 
trvale udržitelné hospodaření v souladu se 
všemi funkcemi lesa. Jejich prioritou jsou 
aktivity k ochraně životního prostředí. Ať už 
jde o budování jezírek pro faunu a floru, po-
nechávání části mrtvého dřeva, nebo třeba 
o podporu ptactva. Nedílnou součástí těchto 
aktivit je i lesní pedagogika, osvětové akce 
nebo například projekt RE-USE. 

O co jde? V hradeckých sběrných dvorech 
fungují tzv. RE-USE pointy, kde rezidenti mo-
hou darovat věci, které si pak za malou část-
ku může koupit někdo jiný. Smyslem projek-
tu je opětovné použití výrobků a díky tomu 
vzniká méně odpadu. 

A co je na tom nejlepší? Za vybrané peníze 
se v lesích vysadí další listnaté stromy. Smí-
šené lesy jsou totiž odolnější vůči biotickým 
(hmyzí škůdci) i abiotickým (např. vítr) čini-
telům. Vyšší je i jejich biologická a estetická 
hodnota, nabízejí více potravních možností 
zvěři a svým bohatým opadem zlepšují stav 
lesní půdy.

DM Hradecko
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Jaká je kvalita ovzduší v Praze? Odpověď 
má DPD

Balíkový přepravce DPD, který patří do 
největší sítě balíkové přepravy v Evropě, se 
dlouhodobě angažuje v různých „zelených“ 
projektech. 100% kompenzuje vyproduko-
vanou uhlíkovou stopu, doručuje bezemis-
ně z městských cyklodep a také se zavázal, 
že do roku 2025 bude v Praze a Ostravě 
doručovat výhradně nízkoemisně (tedy už 
žádné dieselové nebo benzínové dodáv-
ky). To ale není všechno. Nejnovějším poči-
nem v oblasti udržitelnosti je měření kvality 
ovzduší pomocí speciálních laserových 
senzorů, umístěných nejen na 20 budo-
vách po celé Praze, ale především na 70 
dodávkách, které denně křižují ulice našeho 
hlavního města.

Praha je dvanáctým městem v Evropě, 
kde tento program běží. DPD ho realizuje 
s firmou Pollutrack a měří jemné prachové 
částice PM2,5 (s průměrem menším než 
2,5 mikrometru), které se mohou ukládat 
hluboko v plicích a vědci jsou považovány 

za jednu z významných příčin poškozování 
lidského zdraví. Data z měřičů se v reálném 
čase každých 12 vteřin odesílají do systé-
mu, který je vyhodnocuje a díky tomu může 
každý na interaktivní mapě sám zjistit, jaké 
je ovzduší přímo v okolí jeho bydliště. Na 
speciální webové stránce DPD uvádí také 
různá zajímavá doporučení – například zda 
je vhodné si jít ven zaběhat, nebo jestli ra-
ději zavřít okno a nevětrat. Cílem ale není 
jen informovat občany, ale poskytovat data 
městům a lokálním autoritám, aby mohly 
přijmout konkrétní opatření proti znečiště-
ní ovzduší. Například v Lisabonu tak město 
díky měření DPD vytvořilo nízkoemisní zóny.

„Je to takový náš dar městu. Žijeme v době, 
kdy je podle OECD znečištění ovzduší jed-
ním z nejzávažnějších světových ekologic-
kých rizik. DPD je zde v jedinečné pozici, 
kdy může díky unikátním datům pomoci 
městům i samotným občanům. Zároveň 
jde o další dílek do skládačky našeho udr-
žitelného doručování,“ říká Miloš Malaník, 
generální ředitel DPD.

DPD

-  T O U L K Y  S  P L A N E T O U  Z E M Í  -
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Ekocentrum Koniklec pomáhá biodiverzitě

Biodiverzita – slovo skloňované v posled-
ních letech ve všech pádech. Svou činností 
člověk biodiverzitu často nenávratně ničí. 
Ekocentrum Koniklec se rozhodlo člověku 
i přírodě v tomto ohledu pomoci.

Při velkých stavebních projektech dochází 
k degradaci životního prostoru pro živo-
čichy. Existují ale společnosti, které chtějí 
organismům při stavbě velkých komplexů 
vyjít vstříc. Podporuje je v tom Ekocentrum 
Koniklec se svým týmem zoologů. Odbor-
nice navštíví danou lokalitu, provedou te-
rénní šetření, zhodnotí možnosti a navrh-
nou prvky pro zvýšení biodiverzity, včetně 
jejich umístění. Pracovníci Ekocentra prvky 
zhotoví a nainstalují. Nejčastěji se jedná 
o ptačí či savčí budky, hmyzí hotely, pítka 
a krmítka pro ptáky, broukoviště, zídky pro 
ještěrky a hadníky. Živočichové v nich na-
jdou úkryt, a přispívají tak ke zvýšení biodi-
verzity v dané lokalitě. 

Ekocentrum Koniklec

Přínosy Fairtrade při ochraně životního 
prostředí v Kostarice

Na konci roku 2021 se zástupci Fairtrade 
Česko a Slovensko vydali do Kostariky, aby 
se na vlastní oči přesvědčili o přínosech 
systému Fairtrade. V tomto období v Kosta-
rice probíhá sklizeň kávy, ananasů i banánů. 
Relativně nízká cena a vysoká dostupnost 
těchto exotických plodin je bohužel často 
vykoupena špatnými podmínkami práce, 
nízkými výkupními cenami, vyčerpáním 
půdy nebo znehodnocením vodních zdro-
jů. Například banány jsou po bavlně nejví-
ce chemicky ošetřovanou plodinou světa. 
Alternativou ke konvenčnímu pěstování je 
systém Fairtrade, který kromě sociálních 
aspektů řeší i ochranu životního prostředí. 
„Pracujeme tady v harmonii s přírodou. Vý-
hodou je, že baby banány jsou velmi odolné 
vůči nákazám, díky tomu nemusíme použí-
vat tolik chemikálií. Chráníme tím i přírodní 
rezervaci v sousedství. V drenážních příko-
pech nám roste přirozená vegetace, která je 
ochraňuje před erozí,“ vypráví Mauricio Cas-
tilo z rodinné fairtradové farmy ASPDATIL.

Fairtrade Česko a Slovensko 

-  T O U L K Y  S  P L A N E T O U  Z E M Í  -
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Nikdy to nebude nejlepší a stoprocentní, 
ale stále je potřeba se snažit. Stále může-
me, a měli bychom čím dál aktivněji, pla-
netě Zemi pomáhat. Pomáhat tím, že se 
k ní budeme chovat udržitelně. Abychom 
si to každý rok připomněli, dostala naše 
planeta svůj vlastní den – Den Země. Spo-
lu s ní tak můžeme 22. dubna oslavit, že se 
jí stále dostatečně dobře dýchá a zároveň 
promyslet, co za další kroky podniknout, 
aby už nikdy nemusela sípat nebo kašlat.

Kdy vlastně Den Země vznikl? Poprvé se 
slavil ve Spojených státech v roce 1970 
jako celonárodní manifest za životní pro-
středí a především za to, aby politici toto 
téma brali vážně. Už tenkrát to bylo hnutí 
poháněné mladou generací. OSN zařadila 
Den Země mezi své mezinárodní dny o rok 
později.

Asociace společenské odpovědnosti slaví 
Den Země od svého založení. A to každý 
den. Na ten oficiální pak vždy s radostí při-
praví speciální oslavu.

Snoubení udržitelnosti a inspirace

V pátek 22. dubna 2022 se naši členové 
setkali v prostorách společnosti Unilever, 
kde představili své zkušenosti z oblasti udr-
žitelnosti. Byl to den plný inspirace a sdílení. 

Od Martiny Popenkové z výzkumné agen-
tury IPSOS jsme se dozvěděli o současných 
trendech ve stravování. IPSOS k tomuto 
tématu připravil i výzkum, a to právě ve spo-
lupráci s naší Asociací společenské odpo-
vědnosti. Výzkum odhalil, že dopady změn 
klimatu, které se u nás projevují, znepokojují 
52 % Čechů a Češek. Největší odpovědnost 
za snížení uhlíkové stopy mají dle veřej-
nosti především firmy a vláda. Češi aktivně 
recyklují, šetří energiemi a vodou. Ochota 
ke změně stravovacích zvyklostí (snížení 
konzumace masa či mléčných produktů) 
je však malá. Naprostá většina Čechů jí vše 
bez omezení, pouze desetina preferuje stra-

VŠECHNO UDRŽITELNÉ, 
MILÁ ZEMĚ!
„Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne,  
ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to,  
jak to dopadne.“ – Václav Havel

Lutfia Volfová ze společnosti Rohlík.cz

vu s omezením či vyloučením masa. Češi 
zaznamenávají růst nabídky rostlinných pro-
duktů v obchodech. Čtvrtina Čechů plánuje 
konzumovat více rostlinných produktů.

Jak na udržitelnost v domácnosti, to nám 
poradila Lucie Kotalová ze společnosti Uni-
lever, která představila jak vizi společnosti, 
tak inovace napříč portfoliem produktů a 
značek s vyšším posláním. Společnost pra-
cuje mimo jiné na udržitelném balení svých 
výrobků. 

Jakým způsobem můžeme při cestě do 
práce snižovat svou osobní uhlíkovou sto-
pu nám představila Dominika Lenhárová 
ze společnosti AutoMat. Dozvěděli jsme se, 
že silniční doprava je zodpovědná za 15 % 
emisí oxidu uhličitého. Proto bychom měli 
vyhledávat alternativy, jako je jízda na kole 
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Společné foto z akce Den Země

či chůze. Společnost AutoMat pořádá pra-
videlně výzvu Do práce na kole, v rámci níž 
edukuje a motivuje zaměstnance k využití 
kol místo aut při cestě do práce.

Odborný návod na domácí kompostování 
představila Radka Pokorná ze sociálního 
podniku Kokoza. Bioodpad totiž zabírá více 
než 40 % objemu směsných popelnic. Díky 
kompostu se navíc oxid uhličitý ukládá do 
půdy. Zbytky z kuchyně tak nemusí končit 
v popelnicích, ale můžeme si vybrat z celé 
řady kompostérů, jak domácích či zahrad-
ních, a ze zbytků budeme mít rázem výbor-
né hnojivo pro květiny nebo rajčata.

Tzv. slow fashion rezonuje u 62 % české 
populace. Více nám o tom pověděla Tereza 
Kaňková z Nila. Ta nabízí životní styl, módu 
bez konzumu a je ohleduplná k životnímu 
prostředí. Stejně jako udržitelné nakupování 
oblečení je důležitá i péče o něj. Správným 
praním a skladováním totiž můžeme život-
nost našeho oblečení výrazně prodloužit.

Myšlenku dobročinnosti a udržitelnosti 
krásně spojila aplikace FandiMat. Tu před-
stavila Petra Květová Pšeničná z organi-
zace Fandi mámám. Aplikace FandiMat 
byla původně vyvinutá na pomoc matkám 
samoživitelkám, nyní skrze darování věcí 
pomáhá širšímu okruhu osob, například 
i ukrajinským uprchlíkům. Propojuje dárce 
s konkrétními lidmi, kteří aktuálně potřebují 
materiální pomoc.

Na principech udržitelnosti funguje také 
největší online supermarket a rozvozce po-
travin v Česku. O tom nám pověděla Lutfia 
Volfová ze společnosti Rohlík.cz. Rohlík se 
snaží motivovat své zákazníky k pozitivní 
změně při nakupování a napomáhá jim být 
udržitelnější. Sám minimalizuje uhlíkovou 

stopu, podporuje lokální dodavatele a dbá 
na čerstvost produktů. Do roku 2025 chce 
všechny své vozy vyměnit za elektromobily.

Poslední vstup byl na dálku, skrze video 
k nám z Anglie promluvil Šimon Michalčík 
z organizace Plant-for-the-Planet, aby nám 
představil, jak se společně můžeme podílet 
na globální solidaritě při řešení otázek kli-
matické změny. Šimon představil projekt, 
díky kterému se daří zalesňovat plochy po 
celém světě. Každý se může do projektu 
zapojit jednoduše stažením aplikace a při-
spěním na výsadbu v konkrétní lokalitě. 

Na akci pochopitelně došlo i na udržitelné 
dobroty. O výhradně veganský a vegetarián-
ský catering se postaral sociální podnik Bílá 
vrána. Začleněny do něj byly i produkty od 
The Vegetarian Butcher nebo džusy od Ur-
ban Monkey. 
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FOVY pomáhá s obnovou lesů na Vysočině

Při průjezdu Havlíčkobrodskem už není 
k vidění tolik lesů, které tu stávaly ještě před 
dvěma lety. Může za to kůrovcová kalamita, 
a tak FOVY pomáhá s jejich obnovou. Za-
městnanci provozu „Lesní četa“ za loňský 
rok vysadili téměř 60 tisíc stromků v okrese 
Havlíčkův Brod. „Spolupracujeme s firma-
mi, které mají na starosti správu lesa a také 
s obcemi na Havlíčkobrodsku a městem 
Havlíčkův Brod,“ říká vedoucí provozu Petr 
Krepčík.

Provoz sociálního podniku FOVY, který se 
zaměřuje na práce v lese, dokončil jednu ze 
svých největších zakázek pro obec Okrou-
hlička, kdy měl na starost kompletní vyčiš-
tění 4hektarového lesa a výsadbu 33 tisíc 
nových stromků – javorů, dubů, buků, třeš-
ní, modřínů a borovic. „Zakázka zahrnovala 
i stavbu oplocenek a také následnou péči. 
To znamená, že se naši zaměstnanci bu-
dou starat nejen o vyžínání prostoru, ale 
také o chemickou ochranu stromků,“ dodá-
vá Petr Krepčík.

FOVY

Jihomoravský kraj ocenil projekty pro-
spěšné krajině

Porotcům soutěže Cena za krajinu, kte-
rou Jihomoravský kraj vyhlásil na začátku 
letošního roku, nejvíce učarovala pestrá 
přírodní mozaika přezdívaná Moravské To-
skánsko.

Dříve intenzivně využívanou krajinu v okolí 
Šardic na Hodonínsku přeměnil tamní eko-
zemědělec Petr Marada. Část půdy, kde se 
rozkládala jen pole, postupně zalesnil, zalo-
žil zde mokřady a vysadil stromořadí. Jeho 
péči o krajinu nyní ocenila porota prvním 
místem v soutěži.

Druhé místo získala za svou protierozní 
a protipovodňovou ochranu před lokálními 
přívalovými dešti obec Šardice a třetí příč-
ku obsadila obec Vohančice, která aktivně 
bojuje proti splavenému bahnu z polí. Cena 
veřejnosti putovala do Ořechova na Brněn-
sku za mokřady na dolinách.

Cílem soutěže bylo ocenit a motivovat lidi, 
kteří aktivně přispívají k lepšímu zadržová-
ní vody v jihomoravské krajině. Nominovat 
mohli své projekty zaměřené na pomoc 
přírodě, boj proti suchu a podporu biodiver-
zity. Více na www.cenazakrajinu.cz.

Jihomoravský kraj 

Vracíme krajině kvetoucí louky

Spolek Koukol v obilí provozuje envi-
ronmentální sociální podnik Mýdlárnu Kou-
kol, která sídlí na faře ve Volfarticích v se-
verních Čechách. Vyrábí zde 100% přírodní 
mýdla za pomoci unikátních receptur s vy-
užitím bylin z přilehlých farních luk. Správ-
nou péčí o louky o rozloze 14,5 ha přispívají 
nejen k zachování, ale i ke zvýšení druhové 
pestrosti rostlin a živočichů zdejší lokality, 
která je součástí CHKO České středohoří. 
O louky se starají již více než pět let a zma-
povali zde neuvěřitelných 183 druhů, a to za 
pomoci expertů – biologů RNDr. Ivy Macho-
vé, Ph.D., a doc. RNDr. Karla Kubáta, CSc. 
Péče o louky je nejen o sledování výskytu 
jednotlivých druhů a managementu kose-
ní, ale i o přesném načasování a způsobu 
seče. Praktikují například mozaikovou seč, 
kdy se nechávají části neposečené. Nej-
větším přínosem pro louky zůstává ruční 
kosení a sušení sena včetně „kupkaření“, 
které nejvíce podporuje rozšíření semen-
né banky. Svým podnikáním tak řeší envi-
ronmentální problém klesající biodiverzity 
na venkově.

Koukol v obilí

A jakým způsobem se zapojují další členové Asociace?
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Již 15 let inspirují děti z Plant-for-the-Pla-
net k sázení stromů, aby zachránily svou 
budoucnost, kterou ohrožují dopady změ-
ny klimatu

Původní iniciativa devítiletého Felixe z Ně-
mecka je dnes respektovanou globální 
organizací s více než 92 000 ambasadory 
v 75 zemích světa. Začalo to jedním stro-
mem na školní zahradě v Bavorsku. Dnes 
Plant-for-the-Planet obnovuje lesy ve vel-
kém tam, kde to je nejvíce třeba: v Mexiku 
jen za rok 2021 zasadili přes 6 milionů stro-
mů a nové sázecí projekty založili v Ghaně, 
Etiopii a ve Španělsku. Kromě toho také na 
globální webové platformě Plant-for-the-
-Planet pomáhají sázet stromy více než 
200 sázecím organizacím ze všech koutů 
planety. Předejít drtivým následkům klima-
tické krize je totiž možné, jen pokud bude-
me současně snižovat emise a spojíme se 
pro globální obnovu ekosystémů. Tuto misi 
sdílí i v Plant-for-the-Planet Česko pod ve-
dením studenta Šimona Michalčíka a texta-
ře Michala Horáčka: za svůj druhý rok půso-
bení u nás již zasadili přes 10 000 stromů. 
Přidáte se?

Plant-for-the-Planet

Lidl a Skutečně zdravá škola spolupracují

Společnost Lidl zahájila spolupráci s pro-
gramem Skutečně zdravá škola. Cílem je 
pomáhat vytvářet kulturu zdravého a udr-
žitelného stravování ve školách. Součástí 
spolupráce je i grantová výzva na vybudo-
vání jedlých školních zahrad. 

„Společně budeme přinášet příběhy žáků, 
učitelů i pracovníků školních jídelen, kteří 
se do projektu zapojí. Bude nás společně 
zajímat jídlo ve všech jeho podobách. I v té, 
která začíná na školní zahradě,“ říká Karoli-
na Kallmünzerová, manažerka programu. 

„Činnost programu Skutečně zdravá škola 
jsme se rozhodli podpořit z několika dů-
vodů: děti se v něm učí základům zdravé-
ho stravování, nechybí v něm ani osvěta 
ohledně plýtvání potravinami, využívání se-
zónní zeleniny a ovoce nebo zapojení školy 
do dění v místní komunitě,“ vysvětluje tisko-
vý mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler.

Skutečně zdravá škola
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Náš mozek je naprogramován na přežití, 
proto tak rychle zpozorníme, pokud nám 
hrozí nějaké nebezpečí. Ať už jde přímo 
o ohrožení života nebo o nebezpečí v práci 
či ve vztazích. A proto si všechny negativní 
ohrožující informace pamatujeme tak dlou-
ho. Na jednu špatnou zprávu, se kterou se 
během dne setkáme, potřebujeme slyšet, 
vidět nebo zažít alespoň tři dobré, aby se 
naše mysl i naše tělo vrátily do neutrálního 
stavu.

A protože věříme, že je lepší vždy myslet 
optimisticky, sdílíme v rámci klimatických 
opatření, života na souši i ve vodě pozitivní 
inspiraci. Další milé informace, které vám 
zvednou náladu, najdete na stránkách The 
Happy Broadcast.

Pojďme si tedy představit, jak by to vypa-
dalo, kdyby planeta Země měla sociální 
sítě. Čímpak by se tak pochlubila? Co by si 
do svého online deníčku chtěla zapsat? 

V prvních měsících roku 2022 by mohla 
sdílet třeba následující příspěvky. A věříme, 
že budou mít hodně lajků a sdílení.

AHOJ LIDSTVO,  
TADY PLANETA ZEMĚ
There is no planet B, píše se. A je to pravda. Fakta uváděná 
v médiích i čím dál citelnější vlastní zkušenosti s klimatic- 
kou změnou mobilizují lidi, aby pomáhali planetě trochu 
lépe dýchat. Pokud však na druhou stranu podlehneme 
dlouhodobému stresu nebo pocitu marnosti, nebudeme mít 
na proměnu světa dostatečnou sílu.

-  T O U L K Y  S  P L A N E T O U  Z E M Í  -
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236 000 akrů tropického deštného prale-
sa v Belize je nově chráněno, což pomáhá 

v boji proti změnám klimatu, a navíc prales 
poskytuje životně důležité prostředí pro 

mnoho druhů, třeba pro jaguáry. 

  
V Demokratické republice Kongo se naro-
dila gorila nížinná, kriticky ohrožený druh, 
čímž se populace těchto goril zvýšila na 

sedm jedinců daného druhu!

   
Město Brighton schválilo zákon, který sta-
novuje, že součástí nových budov musí být 
speciální cihly, které mají malá hnízda pro 

včely samotářky.

   
Kalifornský sekvojový les byl oficiálně vrá-
cen konsorciu 10 kmenových národů se-
verní Kalifornie. Konsorcium se zaměřuje 
na ochranu životního prostředí i kultury.

   
Havaj se stává prvním státem, který zaka-
zuje lov žraloků. Skvělá zpráva! Populace 
žiraf v celé Africe se od roku 2015 zvýšila 
o 20 procent. Máte obavy z dopadu kryp-
toměn na životní prostředí? Algorand se 

zavazuje, že bude nejzelenější kryptomě-
nou s uhlíkově negativní a udržitelnou sítí.

   
Austrálie investuje rekordních 35 milionů 

dolarů, aby zajistila dlouhodobou ochranu 
koal v zemi. 

   
10 národů v západní části Indického oceá-
nu se zavázalo vytvořit síť mořských chrá-
něných oblastí s cílem chránit 30 procent 

oceánů do roku 2030.

   
U skotských řek a potoků se vysazují milio-
ny stromů, které pomáhají ochladit teplotu 

vody a chránit volně žijící lososy, kterým 
neprospívá oteplování planety. Zástupci 
z více než 100 zemí se zavázali, že pod-
niknou opatření k ochraně oceánů – aby 

oceány byly čistší, bez hromad plastů a aby 
nebyly drancovány nadměrným rybolovem. 

  
Hikmet Kaya, lesní inženýr v důchodu  

z Turecka, proměnil půdu podobnou pouš-
ti ve svěží les poté, co za 25 let s pomocí 

vesničanů vysadil 30 milionů stromů.

   
Severní země zakázaly komerční rybolov 

ve střední části Severního ledového oceá-
nu po dobu nejméně 16 let, aby bylo mož-

né provádět výzkum mořského života.

   
Keporkaci byli odstraněni ze seznamu 

ohrožených druhů Austrálie. Po 60 letech 
úsilí o ochranu výrazně vzrostl počet těch-

to plejtváků. 

    
Chile oznámilo, že vytváří obrovský národ-
ní park na ochranu 368 ledovců, které tají 

kvůli změně klimatu.

   
Po mnoha letech ochrany se populace 

želv zelených na Seychelách zvýšila.  
A to o 410 až 665 procent!

   
Státní soud na Havaji uznal, že stojí za to 
projednávat žalobu proti velkým ropným 

společnostem, které vedou dezinformační 
kampaně ohledně klimatu. 

-  T O U L K Y  S  P L A N E T O U  Z E M Í  -
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Hravě vzdělaně
S dobrými příklady a pozitivním myšlením by se mělo začínat 
už odmalička. Protože přeci: co se v mládí naučíš, ve stáří 
jako když najdeš. A pokud navíc vážná témata jsou podaná 
hravou formou a děti v nich vidí příběh, který lehce pochopí, 
mohou v budoucnosti samy přispět k lepšímu světu.

TERRA FUTURA

Je čas hrát deskovky! V rámci této stra-
tegické hry je vaším úkolem vybudovat 
planetu budoucnosti se soběstačnou eko-
nomikou. Znečištění vzniká nejrůznějšími 
způsoby ve hře Terra Futura i ve skuteč-
nosti. Podaří se vám mít co nejmenší zásah 
do krajiny? Díky jednoduchým pravidlům 
a svižnému tempu se rozhodně nebudete 
nudit.

ADAPTOPOLIS

Další deskovkou je Adaptopolis od Ekocen-
tra Koniklec. Při hraní této karetní strategie 
se hráči seznamují s jednotlivými negativ-
ními projevy klimatických změn a s mož-
nostmi, jak se na tyto projevy adaptovat. 
Hráči si mohou hravou formou ověřit, jak 
jsou tato opatření propojena s negativními 
projevy klimatických změn a jak je možno 
se jim bránit nebo zmírnit jejich následky.

ČAS ZVRATU

A protože je třeba se i protáhnout a zajet 
si za dobrodružstvím, je tu úniková hra od 
Toulcova dvora. Ve venkovním areálu na 
vás čeká hra, která procvičí duchapřítom-
nost, odhad, důvtip, spolupráci, trpělivost 
i znalosti. Budete mít jen ve svých rukách, 
zda uniknete globálním změnám a zacho-
váte planetu i pro příští generace.

Poukaz na vzdělávací zážitek si můžete pro 
sebe i své blízké pořídit na Nakup na Dobro.

ADAPTACE SÍDEL NA ZMĚNU KLIMATU

Další hrou, která vznikla od Ekocentra Ko-
niklec, je Adaptace sídel na změnu klimatu. 
Jde o simulační hru do škol. Žáci ve třídě si 
vyzkouší, jaké to je, když bojují proti klima-
tickým jevům, jako jsou například extrémní 
srážky nebo ledovka, která dokáže ohromit 
provoz města. Cílem hry je udržet prospe-
rující a funkční město za každé situace. 

-  T O U L K Y  S  P L A N E T O U  Z E M Í  -
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Podcastotéka
Z Česka i zahraničí přinášíme tipy na poslech, co vaše uši ani 
duši neničí. Tentokrát vám představíme klimatické podcasty, 
které pro vás mohou být zdrojem inspirace.

KLÍMAPODCAST

Dříve nebo později bude muset každý  
z nás vystoupit ze své komfortní a začít 
řešit klimatickou změnu. Proto je důležité 
už teď si o ní povídat. Cílem tohoto podcas-
tu je dostat z lidí klimatickou úzkost. Proto 
v jednotlivých dílech bude přinášet fakta, 
nejnovější informace a kontext. A na konci 
i možná řešení.

LOOPA VOJTY KOVALA K SDGs

Podcast LOOPA Vojty Kovala spojil síly 
s Asociací společenské odpovědnosti 
a u příležitosti Cen SDGs v dubnu odstarto-
val speciální SDGs sérii plnou udržitelnosti, 
inspirativních hostů z řad vítězů a partnerů 
Cen SDGs a příkladů dobré praxe, jak napl-
ňovat globální cíle. Speciální SDGs podcas-
ty budou publikovány každých 14 dní až do 
konce roku 2022.

2050

Klimatický podcast o budoucnosti, ve které 
nám nepoteče do bot. Podcast, který chce, 
aby se lidé v otázce změny klimatu lépe 
orientovali. Aby věděli o řešení, která jsou 
v současné době už k dispozici a je možné 
je použít. Podcast 2050 má za cíl komuniko-
vat o otázkách spojených se změnou klima-
tu věcně a konstruktivně a opírat se přitom 
o data a dosavadní vědecké poznatky.

THE CLIMATE QUESTION

Počítáme náklady na módu? Co ve skuteč-
nosti znamená čistá nula?

Je cestování vesmírem problém pro klima? 
Tyto a podobné otázky si klade podcast 
The Climate Question. Poslechněte si pří-
běhy o tom, proč je pro nás tak těžké za-
chránit naši vlastní planetu a jak bychom to 
mohli změnit.

-  T O U L K Y  S  P L A N E T O U  Z E M Í  -
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Toulcův dvůr zve na venkovní únikovou 
hru či učenou toulku areálem

Přírodní areál pražského Toulcova dvora je 
populární svou přírodní pestrostí, vzdělá-
vací farmou a v neposlední řadě jako oáza 
zeleně v městském prostředí. Zažít ho ov-
šem můžete také zcela jinak. Například jako 
dějiště únikové hry „Čas zvratu“.

Únikovka nabízí hravou a spolupracující for-
mou poznání i řešení čtyř globálních pro-
blémů. Fyzicky nenáročná, ale jinak svižná 
hra procvičí znalosti, odhad, důvtip a přede-
vším spolupráci. Nebyl by to Toulcův dvůr, 
kdyby tvůrci nepočítali s rodinami, a proto 
mohou hrát nejen dospělí, ale i týmy 3–5 
osob s dětmi od 9 let.

Pokud patříte mezi návštěvníky hledají-
cí jen informace a poučení, tak i bez akč-
ní hry je vám Toulcův dvůr nakloněn. Dvě 
nové naučné stezky vás provedou farmou 
a zdejšími biotopy. Dřevěná zvířátka umís-
těná na jedné ze stezek jsou navíc z odpa-
dového dřeva, které zbývá z výroby obyt-
ných vestaveb do aut. 

A areál samozřejmě rád poskytne útočiště 
i těm, kteří hledají pouze odpočinek a klid.

Toulcův dvůr

Obaly, které šetří přírodu 

Dobře fungující cirkulární ekonomika, tedy 
koncepce, která minimalizuje vznik odpa-
du a podporuje opakované využívání obalů, 
nemůže fungovat bez zapojení výrobců. Je 
potřeba přicházet s takovými obaly, kte-
ré mají co nejmenší dopad na životní pro-
středí. Ideální jsou takové obaly, které jsou 
snadno recyklovatelné a mají další využití.

V roce 2019 se stal Unilever první význam-
nou společností v oblasti FMCG, která se 
zavázala k absolutní redukci plastů napříč 
celým svým portfoliem.

Všechny kosmetické a vlasové značky jako 
např. Dove, Axe nebo Love Beauty and 
Planet přešly na 100% recyklovaný plast 
a všechny obaly jsou recyklovatelné. U Dove 
sprchových gelů se tím za minulý rok ušetři-
lo 83 tun plastu. Významnou změnou pro-
šel obal zubní pasty Signal White Now. Díky 
odstranění hliníkové vrstvy vznikl plně recy-
klovatelný obal, navíc eliminací papírové kra-
bičky se ušetří 30 % obalového materiálu. 

Dalším příkladem jsou koncentrované vý-
robky. Láhev aviváže Coccolino je vyrobená 
ze 100% recyklátu a ušetří 5x více plastu 
než nekoncentrovaná varianta. 

Inovací je také kelímek zmrzliny Magnum, 
který je vyroben pokročilou metodou re-
cyklace, tzv. pyrolýzou. Má vlastnosti jako 
panenský plast, je z recyklovaného plastu 
vhodného pro kontakt s potravinami a zá-
roveň je recyklovatelný. Unilever nadále roz-
šiřuje portfolio o takové produkty a obaly, 
které minimalizují dopad na planetu, pod-
porují cirkulární ekonomiku a omezují vznik 
nevyužitých odpadů.

Unilever ČR

A jakým způsobem se zapojují další členové Asociace?
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Společně vracíme vodu přírodě

Jedním z hlavních programů Nadačního 
fondu Veolia je „Vraťme vodu přírodě“. Jeho 
zaměření vychází z oblastí působení sku-
piny Veolia ČR a z jejích závazků k ochra-
ně biodiverzity. V roce 2018 se NF Veolia 
rozhodl spojit své síly s Českým svazem 
ochránců přírody (ČSOP), a tak vznikl tento 
program na záchranu mokřadů u nás. 

ČSOP vyhledává vhodné ohrožené lokali-
ty, vykupuje je, dlouhodobě chrání, a tím je 
uchovává pro přírodu. Program od svého 
počátku zachránil více než 60 hektarů mo-
křadů, které už navždy budou patřit přírodě. 
NF Veolia se podílel na záchraně 11 kon-
krétních lokalit napříč ČR a 2x podpořil jarní 
transfery obojživelníků. 

Program je spojen s veřejnou sbírkou. Pří-
spěvky do sbírky přicházejí jako finanční 
dary na sbírkové konto, nebo pocházejí 
z prodeje dárkových předmětů v e-shopu 
NF Veolia. Minimálně 20 % z ceny každé-
ho předmětu je příspěvkem kupujícího do 
sbírky, přičemž NF Veolia příspěvek zdvoj-
násobí. Dosud bylo na záchranu mokřadů 
věnováno 3,5 milionu Kč.

Veolia ČR

Biouhel v kutnohorských vinicích

Ve vinicích vzniká každoročně určité množ-
ství biologického odpadu, který není vhod-
ný ke kompostování. Ve Vinných sklepech 
Kutná Hora, jediném certifikovaném biody-
namickém vinařství v ČR, se rozhodli tento 
odpad zpracovávat na biouhel. 

Biouhel vzniká nedokonalým spalováním 
z organických zbytků, jako například z na-
padeného réví, které by při kompostování 
mohlo přenášet choroby. Naopak zpraco-
vání na biouhel a jeho zapravení do půdy jí 
dodá živiny a minerální prvky. Díky obrov-
skému množství mikropórů poskytne úkryt 
půdním mikroorganismům, které půdu 
obohacují svojí činností. Takto ošetřená 
půda je méně utužená a daleko lépe zadr-
žuje vodu. Nezanedbatelným efektem je 
ukládání oxidu uhličitého do půdy namísto 
jeho uvolňování do atmosféry, kde jinak do-
chází ke vzniku skleníkového efektu s ne-
gativními důsledky na klima.

Vinné sklepy Kutná Hora
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Školáci se zapojí do zádrže vody v krajině

Pod vedením Vzdělávacího a kulturního 
centra Broumov vznikají nové vzdělávací 
metodiky pro výuku o klimatické změně 
a o adaptaci krajiny. Metodiky určené pro 
celoroční výuku navazují na projekt organi-
zace Živá voda Společně proti suchu, za-
měřený na zádrž vody v krajině.

První metodika, podpořená Norskými fon-
dy a EHP, vzniká v rámci projektu Společně 
s dětmi proti suchu. Je určena 1. stupni ZŠ 
a měla by školám dát návod, jak u dětí bu-
dovat vztah k přírodě. Pedagogové dosta-
nou kuchařku nápadů a aktivit a děti podle 
ní budou samy plánovat změny v krajině.

Druhá metodika je určena středním školám. 
Její tvorba je podpořena projektem Nová 
generace proti suchu v rámci programu 
Erasmus Plus. Studenti dostanou podrob-
ný manuál, jak pozměnit krajinu, aby byla 
schopna lépe odolávat klimatické změně. 
Detailně poznají své okolí, zmapují ho a po-
kusí se samy navrhnout úpravy. Metodiky 
budou v případě zájmu nabídnuty školám.

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov
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„Aby cestování vůbec k něčemu bylo, je 
dobré mluvit s místními lidmi. Jste-li ote-
vřený a vnímavý, objevíte to, co v žádném 
průvodci nenajdete,“ říká v rozhovoru 
právnička, cestovatelka a horolezkyně 
Kateřina Mandulová, a dodává: „Než vi-
dět konkrétní chrám, důležitější se mi jeví 
pochopit víru člověka, která ho prostupuje 
a dává mu třeba možnost přežít další, jak-
koliv mizerný den.“ Kateřina má cestování 
ve své DNA. V dětství cestovala s rodinou 
díky cestovní kanceláři svých rodičů. Poz-
ději svou cestovatelskou lásku prohloubi-
la, ale trochu jiným způsobem. Svět zača-
la poznávat daleko kontaktněji, pomaleji, 
udržitelněji. Zvídavá právnička se začala 
vydávat na cesty na koloběžce, následně 
autostopem. A i díky tomuto stylu cesto-
vání získala v lidstvo velkou důvěru. Jak 
vnímá klimatické změny při cestování? Co 
si na svých cestách uvědomila? A co by se 
v rámci udržitelnosti mělo podniknout za 
právní kroky?

ROZHOVOR S KATEŘINOU 
MANDULOVOU
Každý máme volbu vybrat si udržitelnou cestu.  
Je důležité preferovat udržitelně smýšlející firmy  
a ověřovat si pravdivost informací

Katko, máte procestovaný kus svě-
ta. V dětství s rodiči díky jejich cestovní 
kanceláři a nyní v dospělosti díky svému 
cestování a lezení po horách. Jaké stopy 
v rámci udržitelnosti a klimatických změn 
pozorujete na světě?

Klimatická změna probíhá, a to velmi rych-
le. Ledovce tají, to je patrné leckde – v Al-
pách i na Tian Shanu. Stárnu a stává se, 
že si pamatuji konkrétní místa trochu jinak. 
Drolí se celé hory, protože ledy povolily. Ať 
už je to namátkou třeba Piz Cengalo v Ber-
gellu nebo hrozivá prognóza pro horu Meije 
ve francouzském Ecrins, kde je dnes lezení 
čistou ruskou ruletou. Komplikují se túry po 
ledovcích, padají seráky, zvětšují se trhliny 
a hroutí se ledovcové mosty. Prodlužuje 
to cestu k nástupu lezeckých cest. Horské 
chaty, které kdysi stály přímo u ledovcové-
ho splazu, jsou teď vysoko na skále. To si 
teda nepamatuji, tak stará nejsem, ale je to 
patrné z fotek starých necelých sto let.

Jinde naopak přituhuje, především politicky 
a v oblasti lidských práv. Před dvaceti lety 
jsem projížděla Východním Turkestánem 
neboli provincií Xinjiang – nechvalně zná-
mou pro porušování práv Ujgurů, muslim-
ské národnostní menšiny. Před první olym-
piádou v Pekingu se Čína otevírala světu 
a všichni tehdy věřili, že se zlepší i postave-
ní menšin. Že tu není něco v pořádku bylo 
jasné. Na vlastní oči jsem viděla, jak Číňané 
srovnávají se zemí staré město Kashgar. 
Ujguři jen nevěřícně přihlíželi, jak tisíciletá 
historie mizí pod buldozerem. Útulné stře-
doasijské uličky střídala výstavba steril-
ních betonových domů obložených bílými 
kachličkami. Mladá Číňanka mi to vysvětlila 
jednoduše – This is not Kashgar, this is Kasi 
– což je čínský název pro město, kterému 
ukradli identitu. Příběhy brutálního útlaku 
lidí dnes dobře známe. 

A nejsou to jen Ujguři. V Tibetu se jen za 
poslední měsíc upálilo na protest proti 
čínské okupaci několik lidí. Svět je hod-Kateřina Mandulová, právnička, cestovatelka  

a horolezkyně
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ně nemocný. Cestování do těchto končin 
není udržitelné. Nenechají vás svobodně 
se pohybovat a mluvit s lidmi. Neuvidíte nic 
než to, co chtějí, abyste viděli. Pro prolhané 
pozlátko tam nemá cenu jezdit.

Co se dá z vašeho pohledu právničky pod-
niknout, aby se situace zlepšila? 

Důraz na lidská práva sílí a udržitelnost 
celého dodavatelského řetězce se stává 
pro byznys velmi důležitým tématem. Re-
putační risk je obrovský. Firmy si nemohou 
dovolit, že by snad jejich produkty mohly 
být spjaty s porušením práv, otrockou prací 
nebo neblahými účinky těžby primárních 
surovin na životní prostředí. Do budoucna 
například budou muset velké korporace 
v celé Evropě provádět prověrku faktorů 
udržitelnosti v oblasti environmentální, soci-
ální a správného řízení i u svých dodavatelů. 

Oděvní průmysl snad skoncuje s krvavou 
ujgurskou bavlnou, kovy do mobilních te-
lefonů přestanou těžit africké děti a indičtí 
pěstitelé manga dostanou zaplaceno. Dou-
fejme, že nová regulace vytvoří dostatečný 
tlak, který přispěje k řešení tíživých problé-
mů dneška. 

Možnost udělat z tohoto světa lepší mís-
to ale máme všichni. To je velice pozitivní. 
Máme volbu vybrat si pro sebe udržitelnou 
cestu. Stačí ptát se po původu zboží a su-
rovin, z nichž se vyrábí, po externalitách, 
a při výběru preferovat firmy, které o udr-
žitelnosti přemýšlí a důsledně prosazují 
hodnoty, na kterých nám záleží. Musíme po 
firmách chtít všechny podstatné informace 
a ověřovat si jejich pravdivost. Pokud tomu 
budeme věnovat náležitou pozornost, roz-
díl se projeví. Hodně se dá zachránit také 
přirozenou skromností a asketismem, ale 
k tomu nikoho nenutím. 

Jakým způsobem se změnil váš úhel po-
hledu na svět poté, co jste začala cesto-
vat tak, abyste se dostala k lidem a mís-
tům blíž?

Měla jsem štěstí, že svobodné cestování 
bylo pro mou generaci vůbec možné. Svět 
se z tohoto pohledu poslední dobou vlast-
ně hodně zmenšil. Dnes není představitel-
ná jízda autostopem do Vladivostoku, nedá 
se doporučit ani přejezd slavné Hedvábné 
stezky přes pákistánský Balučistán nebo 
výprava po stopách slavných cestovatelů 
z Karakolu do Lhasy. O Afghánistánu, Je-
menu a Sýrii raději ani nemluvím. To jsou 
přitom zásadní cestovatelské trasy, které 
byly ještě před nedávnem otevřené. 

Jsem ráda, že jsem si na cesty dopřála 
dostatek času. Ten je klíčový. Když cestuje-
te pomalu a nelétáte letadlem zběsile tam 
a zpátky, poznáváte kulturu a chápete sou-
vislosti. Pochopila jsem, že řada problémů 
dnešního světa souvisí s minulostí. Žád-
ný čin se neztrácí, vše se vrací zpět, pravil 
Buddha a já souhlasím. Kolonialismus a im-
periální politika velkých mocností se dosta-
la pod kůži lidí, zamotala osudy a ovlivňuje 
i naše životy. Skrz historii se dá číst nemalá 
část současnosti. 

Ale v hodinách dějepisu se nedozvíte vše. 
Dost mi toho „docvaklo“ až na místě, tře-
ba když jsem stála před obrovskou hlavou 
Lenina v burjatském Ulan Ude, nebo u poč-
márané zdi před zavřenou americkou am-
basádou v Teheránu, nebo když jsem viděla 
prázdnou Potalu ve Lhase a pak potkala da-
lajlamu u jezera Rewalsar v indickém exilu.

Aby cestování vůbec k něčemu bylo, je 
dobré mluvit s místními lidmi. Jste-li ote-
vřený a vnímavý, objevíte to, co v žádném 

-  T O U L K Y  S  P L A N E T O U  Z E M Í  -
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průvodci nenajdete. Než vidět konkrétní 
chrám, důležitější se mi jeví pochopit víru 
člověka, která ho prostupuje a dává mu 
třeba možnost přežít další, jakkoliv mizerný 
den. Než šmahem odsoudit celý národ, ať 
už pro cokoliv, je pro mě zásadní bavit se  
s konkrétními lidmi, hledat porozumění. 
Proto jsme se cítili v bezpečí na severu 
Pákistánu i 11. září, přestože doma v Evropě 
všichni běsnili proti muslimům a teroristům. 
Je to také příležitost něco se od lidí naučit 
– ať už je to skromnost nebo hrdost. Okusit 
trochu z chudoby světa je pro nás, zhýčka-
né evropským komfortem, velmi obohacu-
jící. Zkuste si chvíli žít za dva dolary na den, 
jíst jenom čapáti jednou nebo maximálně 
dvakrát denně, tak jako tak jako lidé v kal-
katském slumu. 

Cestovala jsem převážně kontaktním způ-
sobem a většinou autostopem. Nechala 
jsem hodně věcí náhodě. V podstatě jsem 
se odevzdala domorodcům a vždycky to 
dobře dopadlo. To mi dalo velkou důvěru 
v lidskou dobrotu. Pochopila jsem, že ne-
musím mít strach z lidí. S tím pocitem se 
docela dobře žije. Netvrdím, že se nemůže 
nikomu na cestách nic stát. Mockrát jsem 
se ocitla v nebezpečné situaci a umírala 
strachy, ale to je něco jiného. Opatrnost je 
na místě, ale strach z lidí ne.

Je nějaký konkrétní cestovatelský záži-
tek, který vaše chování a uvažování v kaž-
dodenním životě změnil či výrazně posílil?

Cestování je často hodně sebestředné, ale 
čím víc jsem cestovala, vznikla ve mně silná 
potřeba být při tom místním lidem nějak 
užitečná. Co z toho mají, že se toulám po 
jejich zemi? Chce to trochu kreativity, ale 
když se snažíte, tak to může být skvělá pří-
ležitost, jak místním něco nabídnout. A tím 
nemyslím zrovna tužku nebo cukrátko, 
o které žebrají nepálské děti, když vidí cizin-
ce. Proto jsem se začala ptát a zjistila jsem, 
že buddhistický mnich opravdu hodně tou-
ží po teplých outdoorových ponožkách čer-
vené barvy, nebo že mohu několik dopisů 
ze zapadlého království Padum v indickém 
Ladakhu, které je po několik měsíců v zimě 
zapadané sněhem a odříznuté od civilizace, 
odnést na poštu. 

Potkala jsem však mnoho cestovatelů, kteří 
udělali mnohem víc. Třeba letuška Air Fran-
ce ve volném čase pomáhala umírajícím 
lidem v domě Matky Terezy v Kalkatě nebo 
československá horolezkyně Dina Štěrbo-
vá, která poté, co zdolala sedmitisícovou 
horu Haramosh v Karákoramu, založila na 

jejím úpatí nemocnici. Zachránila hodně 
novorozeňátek před jistou smrtí. Bylo mi ctí 
vidět zdravotnické auto s českou vlajkou 
v zapadlé vesnici kousek od Skardu. Tento 
přístup je pro mě velmi inspirativní.

Byla jste někdy od hor zahnaná do rohu?

Válka na Ukrajině překazila mé plány zís-
kat titul Sněžný leopard. Kdo by v dnešní 
době toužil po sovětské medaili? Návrat na 
ledovec Inylček a další pokus o výstup na 
Pik Pobědu, kde mi visí pytel po minulém 
nezdařeném pokusu, se odkládá. Ačkoliv 
se tento sedmitisícový kopec nachází na 
hranici Kyrgyzstánu a Číny, base camp pro-
vozují Rusové a já si nedovedu v součas-
né situaci představit, že s nimi budu trávit 
prázdniny. Mrzí mě to, tím spíš, že jsem 
v horách potkala velmi obětavé a statečné 
ruské horolezce, kteří neváhali zachraňovat 
život jiným a riskovali svůj. Pik Poběda zna-
čí Vítězství, což je symbolické. Tak se těším, 
až to vítězství po hanebné ruské válce bu-
deme moci oslavit. 

-  T O U L K Y  S  P L A N E T O U  Z E M Í  -
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Která z vašich cest ve vás zanechala hlu-
boký dojem?

Jsem ráda, že se mi povedlo dostopovat 
z Třebíče do Vladivostoku. A to nejen v kon-
textu dnešních dnů, kdy Rusové přestali 
svým nepřátelům udělovat víza a jen tak se 
tam nepodívám. Bylo mi ctí poznat Rusko 
v celé kráse i ošklivosti. Vypravila jsem se tam 
v roce 2009, přesně rok poté, co jsem se při 
letní dovolené v Gruzii náhodou nachomýtla 
k válce o Jižní Osetii. Chtěla jsem pochopit, 
o co jim jde a proč se takové věci dějí. 

Rusky se domluvím, o to bylo cestování za-
jímavější. Mám z této cesty spoustu skvě-
lých a nezapomenutelných zážitků a jsem 
vděčná lidem, co mě svezli a pohostili, ať 
už to byli Rusové, Tataři, Tádžici, Burja-
ti, meschetští Turci nebo kýho čerta kdo. 
Překvapilo mě, jak je živé téma druhé svě-
tové války. V diskusích s řidiči jsem znovu 
maturovala z dějepisu. Pochopila jsem, jak 
je společnost hluboce poznamenaná tím, 
co se v Rusku po staletí dělo a jaké to má 
důsledky. Naše problémy prekrásně zná-
jem, no ničevo nězdělajem, přiznávali. Jako 
by se v tom marasmu komfortně zabydleli. 
Se zájmem budu sledovat, jestli se něko-
mu podaří překročit vlastní stín a změnit to. 
Moc bych jim přála lepší život. 

-  T O U L K Y  S  P L A N E T O U  Z E M Í  -
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ZAŽÍT CIVILIZACI  
UDRŽITELNĚ

-  Z A Ž Í T  C I V I L I Z A C I  U D R Ž I T E L N Ě  -
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Domino efekt jako nástroj pro udržitel-
nost projektů

Nadační fond Asante Kenya, který založila 
v roce 2006 moderátorka Lejla Abbasová, 
posledních sedm let spolupracuje s orga-
nizací RedTribe, působící již více než deset 
let v odlehlé masajské komunitě na hranici 
mezi Keňou a Tanzánií.

Cílem obou organizací je rozvojová spo-
lupráce, nikoliv pomoc. Veškeré projekty 
vychází z dialogu a potřeb komunity, čímž 
se minimalizuje negativní dopad na tradiční 
hodnoty kmene. V afrických podmínkách 
vnímají udržitelnost projektů nejen v rámci 
ekologické stopy, ale především v kontex-
tu snahy nebýt v dlouhodobém horizontu 
závislý na vnější podpoře. V tom se osvěd-
čilo budování struktury návazných projek-
tů formou domino efektu, kdy z realizace 
a ukotvení jednoho projektu vzešla přiroze-
ná potřeba k vybudování dalších. 

Protože se struktura deseti projektů budo-
vala přirozeně, bylo možné tento rok celý její 
management předat do rukou těch, kteří s ní 
rostli. Více informací najdete na facebooko-
vém profilu Asante Kenya a redtribe.org.

Asante Kenya

Biopekárna Zemanka nově otevřela  
v Praze svůj vlajkový obchod

Věrní zákazníci i další fanoušci kvalitních, 
chutných a udržitelných potravin budou 
moci ochutnat celý sortiment Zemanky 
v centru Prahy v obchodním domě Kot-
va. Jedná se o první kamennou prodejnu 
značky, která už od roku 2006 peče su-
šenky a krekry v biokvalitě a v posledních 
letech se pouští do odvážných cirkulárních 
spoluprací s velkými jmény jako Plzeňský 
Prazdroj, IKEA, UGO nebo Costa Coffee.

Design prodejny je dílem architektonického 
studia crea-tura, které je průkopníkem na 
české architektonické scéně v cirkulárním 
stavitelství, využívání druhotných surovin 
a rozumném nakládání s dostupnými zdroji.

Příznivci bezobalového nakupování a zero 
waste životního stylu si také přijdou na své. 
Prodejna bude totiž vybavena speciálním 
systémem pro bezobalový prodej od české 
inovátorské společnosti MIWA.

„Naše filozofie stojí na poctivých surovi-
nách, originálních recepturách a skvělé 
chuti. Víme, že když zákazníci naše produk-
ty ochutnají, budou nadšení,“ říká o otevření 
prodejny Jan Zeman, majitel Biopekárny 
Zemanka.

Biopekárna Zemanka

-  Z A Ž Í T  C I V I L I Z A C I  U D R Ž I T E L N Ě  -
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Mikrosítě jako cesta k energetické nezá-
vislosti a udržitelnosti 

Jedním z klíčových trendů v oblasti udrži-
telnosti budou v blízké budoucnosti decen-
tralizované zdroje energie, tzv. mikrosítě. 
Každý výrobní podnik, kancelářská budova 
nebo i domácnost by mohly mít své vlastní 
zdroje energie, svoji malou síť, která může, 
ale nemusí, být připojená na centrální 
zdroje energie. V praxi tak každý výrobní 
komplex může mít svou malou elektrárnu. 
V současnosti se jeví jako nejpravděpodob-
nější řešení fotovoltaické panely nebo větr-
né turbíny, v kombinaci s bateriemi a pří-
padně jedním či více motorgenerátory.

„Měli jsme možnost realizovat například ří-
dicí systém pro celý školní komplex v Ango-
le, kde z velké části využívají solární energii. 
Systém je napojený na hlavní síť, protože 
zde ale dochází k jejím častým výpadkům, 
má škola i záložní generátory. Vše pracu-
je synchronně tak, aby se solární energie 
využívala na maximum a škola ušetřila co 
nejvíc peněz,“ dodává Libor Mertl, jeden ze 
zakladatelů společnosti ComAp.

ComAp

Fair & Bio pražírna prosazuje ekonomic-
kou, sociální a ekologickou udržitelnost

Káva z Fair & Bio pražírny je pěstována eko-
logicky a za důstojných podmínek pro lidi 
i planetu. Díky zapojení do systému fair tra-
de podporuje společnost férovou odměnu 
drobných farmářů. Poskytuje důstojnou prá-
ci osobám se zdravotním postižením, pod-
poruje rozvoj jejich dovedností i sociálních 
vazeb. Fair & Bio pražírna ctí transparentní 
a férové dodavatelské řetězce, spravedlivé 
nastavení obchodu, ekologické hospodaře-
ní a spolupráci. 

Drtivá většina káv je bio, a tím se hlásí 
k ekologickému zemědělství a zdravému 
životu lidí na celé planetě. Tím společnost 
i její zákazníci podporují aktivity šetrné k ži-
votnímu prostředí a redukující dopady kli-
matické změny. Fair & Bio pražírna vědomě 
vytváří co nejméně odpadu, používá šetrné 
postupy při výrobě, šetří energiemi a větši-
na obalů neobsahuje hliník. Podniká s vizí 
dlouhodobé udržitelnosti, snaží se o co 
nejšetrnější provoz, zavádí prvky cirkulární 
ekonomiky a kávu dodává i bez obalu.

Fair & Bio pražírna

-  Z A Ž Í T  C I V I L I Z A C I  U D R Ž I T E L N Ě  -
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Představujeme Unii pro komunitní ener-
getiku

Na jaře zahájila svoji činnost Unie komunitní 
energetiky (UKEN). Jde o otevřené sdruže-
ní samospráv, neziskových i byznysových 
organizací, jejichž cílem je prosadit efektivní 
fungování a rozvoj decentralizované a ko-
munitní energetiky. Vznik Unie iniciovala ex-
pertní skupina Frank Bold a Hnutí Duha.

Zájem o komunitní energetiku dnes mají 
především města, obce nebo spolky, ale 
příležitost v ní vidí také podnikatelé, kteří 
chtějí snížit míru své závislosti na centrál-
ních dodávkách energie a ušetřit. 

„Skutečné fungování a rozvoj komunitní 
energetiky v Česku legislativa zatím neu-
možňuje. V EU fondech je na ni přitom do 
roku 2030 připraveno více než 60 miliard 
Kč,“ uvádí Laura Otýpková, vedoucí sek-
ce Odpovědné energie v expertní skupině 
Frank Bold. 

Hlavním cílem Unie je prosadit legislativní 
pravidla pro rozvoj decentralizované ener-
getiky, nastavit dotační podmínky a zajistit, 
aby strategické dokumenty počítaly s de-
centralizací jako s důležitým prvkem ener-
getiky. Neméně důležité je sdílení know-
-how pro realizaci projektů.

Frank Bold

Heureka udělovala ceny nejlepším čes-
kým e-shopům, novinkou je kategorie 
Udržitelný e-shop roku

13. ročník soutěže přinesl novou katego-
rii nesoucí název Udržitelný e-shop. Toto 
ocenění navazuje na stejnojmenný projekt 
Udržitelný e-shop, který Heureka spusti-
la v listopadu loňského roku ve spolupráci 
s Komerční bankou, Visou a Asociací spole-
čenské odpovědnosti. Vítězové, kteří vzešli 
z e-shopů s certifikátem Udržitelný e-shop, 
vybírala porota složená z českých odborníků 
zabývajících se udržitelností. „Udržitelnost 
pro nás znamená komplex všech činností 
a aktivit e-shopu. Kromě uvědomělého pří-
stupu založeného na udržitelném provozu 
se jedná také třeba o etické chování k za-
městnancům, zákazníkům, dodavatelům 
a samozřejmě také o šetrnost k životnímu 
prostředí,“ vysvětluje principy ocenění To-
máš Braverman, CEO Heureka Group.

Heureka

-  Z A Ž Í T  C I V I L I Z A C I  U D R Ž I T E L N Ě  -
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To, že je udržitelnost přitažlivá, je firmám 
čím dál jasnější. Je ale potřeba dodat, že 
udržitelnost by neměla být kalkulem, kdy 
ji firma bude zneužívat navenek jako hez-
kou skořápku, ve které nic nebude. „Je 
důležité nebrat udržitelnost jako cvičení, 
které je někde bokem, ale mít ji propsanou 
do DNA firmy,“ říká Alice Machová, vedou-
cí partnerka poradenství v oblasti CFO 
agendy a udržitelného rozvoje EY Česká 
republika, se kterou jsme si povídali o udr-
žitelnosti firem i o tom, jakým příkladem 
je samotná EY Česká republika. Rozhovor 
vznikl na začátku března, a tak bylo při-
rozené si promluvit i o situaci na Ukrajině 
a vlivu na Českou republiku.

ROZHOVOR  
S ALICÍ MACHOVOU
Udržitelné firmy jsou více přitažlivé pro investory  
i budoucí zaměstnance

Pojďme se na udržitelnost podívat z po-
hledu vztahu. Pro které silné stránky se 
do ní firmy mohou zamilovat?

Proč se do ní zamilovat? Každá firma by 
podle mě měla chtít být udržitelná, proto-
že se podílí na zlepšení životního prostředí 
a podpoře komunity, ve které se pohybuje. 
Při vzniku nové služby či produktu by spo-
lečnost měla přemýšlet nad jeho udržitel-
ností, čímž získá velké plus nejen u zákaz-
níků, ale také potenciálních investorů.

Dalším důvodem, proč udržitelnost po-
važovat za důležitou, jsou zaměstnanci. 
U mladé generace vidíme, že více než fi-
nanční ohodnocení je zajímá, zda je jejich 
práce v souladu s jejich životními hodnota-
mi. Společnosti, které podnikají udržitelně, 
jsou pro ně mnohem atraktivnější. Pokud 
chtějí start-upy proniknout na zahraniční 
trhy, měly by myslet na udržitelnost svých 
služeb či výrobků, protože pro investory je 
to velmi důležitý aspekt.

Mohou se firmy zamilovat do udržitelnosti 
z nesprávných důvodů?

Ano, ale pak nejde o jakousi „zamilovanost“, 
ale pouze o byznys. Naštěstí už v dnešní 
době investoři i zaměstnanci dokážou od-
halit ty nesprávné důvody ihned na začátku.

Existují mýty či stereotypy, které nás mo-
hou v rámci udržitelnosti potkat?

O udržitelnosti se velmi často mluví ve spo-
jení s uhlíkovou stopou, ale ráda bych zdů-
raznila, že to není jediný aspekt. Zejména 
v současné době je důležité zaměřit se na 
sociální oblast, která – troufám si říct – bude 
v budoucnu ještě významnější než doposud.

Když už se firma rozhodne mít udržitel-
nost v DNA, jakým způsobem nastavit 
strategii?

Udržitelnost je pro byznys klíčová, proto je 
nezbytné, aby byla součástí firemní stra-

-  Z A Ž Í T  C I V I L I Z A C I  U D R Ž I T E L N Ě  -

Alice Machová, vedoucí partnerka poradenství v oblasti 
CFO agendy a udržitelného rozvoje EY Česká republika
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tegie. Společnosti by si měly uvědomit, že 
zavádění ESG principů do fungování spo-
lečnosti proto není zdaleka důležité jen 
z pohledu regulace zákonodárnými orgány, 
ale stále častěji a více také z pohledu její-
ho dlouhodobého rozvoje. Klíčové je, aby 
tímto směrem bylo nastaveno také vedení 
a zaměstnanci, protože nejen, že udržitelné 
podnikání tvoří dobrou pověst, ale zvyšuje 
také konkurenceschopnost.

Každá společnost by měla mít určenou 
osobu, která bude za stanovené cíle v ob-
lasti udržitelnosti zodpovědná a následně 
schopna prezentovat výsledky. V rámci „E“ 
by se měla společnost zaměřit na snižování 
uhlíkové stopy, nastavení spotřeby energií 
či cirkulární ekonomiku. Oblast „S“ je o za-
městnancích, vztazích a podnikání v rám-
ci komunit, kde daná společnost působí. 
A nakonec „G“ je právě o tom, jak udržitelné 
je vedení firmy.

Čeho by se firmy na začátku neměly bát?

Firmy by se neměly bát stanovit si ambi- 
ciózní cíle. Inspirací pro ně může být zahra-
ničí, kde je ESG nedílnou součástí strategie. 
Když toto téma probíráme s našimi klienty, 
zjišťujeme, že společnosti tyto cíle mají, jen 
je nikde nevykazují. Naším úkolem je jim 
tedy pomoci data shromáždit a přenést do 
nefinančního reportingu. Jak jsem již uved-
la, je důležité nebrat ESG strategii jako „cvi-
čení“, ale musí to být součástí DNA firmy.

Co by měl umět a znát člověk, který se ve 
firmě bude věnovat cílům udržitelnosti?

Vzhledem k tomu, že ESG je pro spoustu 
firem novinkou, ve většině případů vyberou 
tedy někoho uvnitř firmy, který má k udrži-
telnosti vztah nebo se jí dříve zabýval. Na 
trhu ovšem vzniká poptávka po externích 
zaměstnancích, kteří by zastávali pozici 
CSO (Chief Sustainable Officer). Za sebe 
bych tedy doporučila mladým lidem, aby 
začali studovat a vzdělávat se právě v této 
oblasti. Tato osoba musí mít široký rozhled, 
protože náplň práce bude velmi podobná 
vedení společnosti. Řešit bude nejen envi-
ronmentální aspekty, byznys, ale i sociální 
záležitosti.

Pomáháte firmám dělat pokroky v udrži-
telnosti. Na které výsledky jste hrdí?

Ráda bych zmínila například českou značku 
Budvar, které jsme pomohli nastavit en-
vironmentální strategii. Začali jsme měřit 
uhlíkovou stopu a už nyní mají cíle a ambi-
ce s vodou a cirkulární ekonomikou. Dále 
také spolupracujeme s firmami v oblasti 
nemovitostí, u nichž také vidíme pokrok na 
environmentální úrovni – v oblasti energií, 
odpadového hospodářství apod. 

Firmy se čím dál tím více začínají soustředit 
na udržitelnost u svých dodavatelů, protože 
chtějí pracovat pouze s těmi, kteří vyznávají 
stejné hodnoty.

-  Z A Ž Í T  C I V I L I Z A C I  U D R Ž I T E L N Ě  -

Společné foto EY Česká republika z akce  
SDGs Volleyball Cup Prague
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Mě osobně velmi těší, že klienti, se kterými 
připravujeme ESG strategii, to berou vážně 
a na společných schůzkách se vždy sejde 
celé vedení. Přítomnost top managementu 
znamená, že je to pro ně důležitá součást 
podnikání.

Každý dlouhodobý vztah vyžaduje spolu-
práci, aby fungoval. Co je tedy potřeba pro 
to, aby si firmy s udržitelností vytvořily 
pevný zdravý vztah?

To je skvělá otázka, zeptejte se mě za pět 
let… Když se bavím se svými kolegy v za-
hraničí, říkají, že firmy, které se udržitel-
nosti věnují deset let, ji začaly brát mno-
hem vážněji. I v Česku se tímto tématem 
společnosti zabývaly i v minulosti, ale až 
v poslední době je na něj kladen větší dů-
raz. A co dělat, aby jim to vydrželo? Právě 
nyní procházíme zkouškou, a to zejmé-
na kvůli rychle rostoucím cenám energií 
a válce na Ukrajině. Firmy řeší existenční 
záležitosti. Rozhodně to ale neznamená, 
že by se změnil směr Evropské unie nebo 
Green Dealu. Naopak vzhledem k součas-
né situaci ve světě bude ještě větší tlak na 
obnovitelné zdroje energie a energetickou 
soběstačnost Evropy.

A jak touto situací projít, aby i během vál-
ky na Ukrajině měly firmy dál ve své DNA 
udržitelnost? Jaká je vaše rada?

Kromě ESG strategie poskytujeme také 
finanční poradenství a už nyní vidíme mno-
ho příležitostí. Do České republiky přijde 
mnoho ukrajinských lidí s ekonomickým 
vzděláním, kterým můžeme poskytnout 
zaměstnání. Pokud si detailně rozložíme 
ESG, pak u „Social“ již dlouhou dobu mlu-
víme o nedostatku zaměstnanců na trhu. 
Firmy se tedy musí zamyslet nad tím, kde 
mohou lidem z Ukrajiny poskytnout práci. 

Ihned po začátku války na Ukrajině pro nás 
bylo nejdůležitější postarat se o naše za-
městnance a jejich rodiny, v čemž i nadále 
pokračujeme.

Pokročme dál. Vztah udržujeme, vše fun-
guje a chceme nové informace oznámit. 
Jak si firmy mají poradit s reportingem?

Často, když firmy s reportingem začína-
jí, zjistí, že jim chybí data zejména v envi-
ronmentální oblasti. Všem bych doporučila, 
aby se na ni soustředili jako první. Společ-
nosti by se měly zaměřit nejen na počítání 
uhlíkové stopy, ale i na vytvoření dekarboni-
zační roadmapy a stanovení cílů k snižování 
uhlíkové stopy.

Našim klientům vždy radíme: „Když začí-
náte, začněte s rozumnou sadou dat a po-
stupně můžete vylepšovat. Mějte velké cíle 
u strategie a rozumné pragmatické cíle 
u sběru dat.“

Chystají se v rámci reportingu nějaké 
změny?

Aktuálně dochází k velkému přerodu v rám-
ci EU. K reportingu se vytváří nové stan-
dardy a direktivy, v současné době se stále 
používá Global Reporting Initiative (GRI). 
Co se týče evropské direktivy CSRD, která 
se teď chystá, bude velmi obsáhlá, proto 
bych poradila firmám, aby přípravu nezane-
dbaly. Oproti GRI bude mnohem náročnější 
a komplexnější.

Stává se firma lovebrandem, pokud je 
udržitelná? Jak moc je tento aspekt pro 
investory důležitý?

Pro české investory to zatím není tak důle-
žité jako pro ty zahraniční. Pro ně je v přípa-
dě koupě nebo investice ESG podmínkou. 
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Věřím, že v nejbližší budoucnosti to bude 
i pro tuzemské investory klíčovou otázkou.

Nejlepší inspirace je jít příkladem. Jaké 
cíle si dala EY v rámci udržitelnosti? A jak 
se vám je daří plnit?

Rozdělím to do dvou rovin. V rámci celé 
EY od začátku říkáme, že chceme být prů-
kopníky toho, s čím následně pomáháme 
našim klientům. A je to i naše motto „Tvořit 
lépe fungující svět“. Minulý rok v říjnu jsme 
dosáhli uhlíkové neutrality a nyní jsme si 
dali další závazek být „net zero“ do roku 
2025. Snižování uhlíkové stopy je u nás 
zejména o služebních cestách, které byly 
omezeny už před pandemií. Následně jsme 
se všichni přesunuli do online prostředí 
a je tomu tak i nadále. V kancelářích také 
přecházíme na obnovitelné zdroje ener-
gií. Uzavíráme také Power Purchase Agre-
ement, což jsou smlouvy, kde udržitelná 
energie vytvořená pro EY může být násled-
ně přeprodána a není tak určena jen pro 
naši spotřebu. A hlavně pracujeme na pro-
jektech s našimi klienty a pomáháme jim 
s celou strategií.

A v rámci EY Česká republika?

V rámci České republiky sídlíme v LEED 
Platinum budově, kde se využívá více než 
50 % dešťové vody ke splachování. Naše 
tiskárny plníme recyklovaným papírem 
a zavedli jsme tzv. secure tisk, který brání 
zbytečnému tisknutí nebo vícečetnému 
tisku například kvůli chybě. Tímto krokem 
bylo ušetřeno přes 20 % potištěných papí-
rů. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 
pro klienty připravujeme výhradně elektro-
nicky. Dále jsme se pak zbavili tisícovek jed-
norázových plastových lahví tím, že jsme 
se napojili na zdroj filtrované vody.

Pro mě osobně jsou ale nejdůležitější naši 
zaměstnanci. Déle než rok funguje naše 
interní skupina kolegů, kteří stále přicházejí 
s novými nápady, jak být lokálně ještě více 
udržitelní. Organizují různé akce, eko sní-
daně na různá témata, která ostatní kolegy 
zajímají a chtěli by se o nich dozvědět více. 
Každoročně také pořádáme interní soutěž 
„Ukliďme Česko“, která je mezi zaměstnanci 
velmi oblíbená.

Ráda také propojuji mezi sebou různé pro-
jekty, ať už s klienty nebo právě s Asociací 
společenské odpovědnosti. Úžasný ohlas 
měla volejbalová akce SDGs Volleyball Cup 
Prague.

Jak vypadá symbióza mezi EY a Asociací 
společenské odpovědnosti? Jak se na-
vzájem obohacujete a učíte od sebe?

S Luckou Mádlovou jsme se seznámily 
před několika lety, když mě přizvala do po-
roty na nefinanční reporting. Má obrovskou 
energii a přesah, což na ní obdivuji. Asocia- 
ce společenské odpovědnosti má širokou 
členskou základnu a daří se jí skvěle propo-
jovat jednotlivé členy mezi sebou. Organi-
zuje mnoho zajímavých akcí a my do toho 
vnášíme naše know-how i nadšení našich 
zaměstnanců.

Letos se nám podařilo naši spolupráci ještě 
rozšířit a EY bude jedním z hlavních partne-
rů Evropských cen SDGs. A protože se jed-
ná o ceny s přesahem do Evropy a my jsme 
globální firma, dává propojení smysl.

EY je dlouhodobým partnerem Asociace, 
nyní tedy budete i partnerem Cen SDGs. 
Jaké cíle udržitelnosti jsou vám nejbližší?

Nejde označit pouze jeden… Jedním z na-
šich globálních pilířů, tzv. EY Ripples, je 
vzdělávání mladé generace, takže cíl kvalit-
ní vzdělání je pro nás klíčový. Máme mnoho 
mladých zaměstnanců, kteří ukončili stu-
dium nebo u nás pracují již při škole a sna-
žíme se je zapojovat do projektů. Ve spo-
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lupráci s Junior Achievement připravujeme 
Akademii udržitelného podnikání. Jedná se 
o sérii videí pro středoškolské studenty, aby 
již u zrodu svých vlastních firem mysleli na 
důležitost udržitelnosti. V rámci klimatic-
kých opatření pak dbáme na dekarbonizaci.

Jaké plány do budoucna má EY Česká re-
publika?

I nadále chceme našimi službami pomáhat 
klientům v rámci udržitelného podnikání, 
nefinančního reportingu atd. Za cíl si klade-
me také edukovat společnosti v této ob-
lasti, aby se jí nebáli, ale naopak ji brali jako 
součást svého byznys plánu a příležitost.

Rádi bychom také posílili naše CSR aktivity, 
protože vnímáme potřebu se věnovat i této 
oblasti.

Je udržitelnost jako téma ještě stále vní-
mána jako cosi alternativního nebo už je 
součástí mainstreamu?

Mainstreamem bych to ještě nenazva-
la, ale nakročeno máme dobře. Myslím, že 
za poslední rok povědomí o ESG rapidně 
vzrostlo, zároveň ale stále vnímám, že jsme 
na začátku. Je důležité, aby se firmy stále 
držely toho, co si stanoví na začátku a duch 

udržitelnosti byl stále v jejich jádru. Inspirací 
může být zahraničí, kde je toto téma přiro-
zenou součástí podnikání.

Kdy se udržitelnost stane mainstreamem?

Tak za dva až tři roky.

Co z udržitelných projektů je nejbližší srd-
ci Alice Machové?

Když mluvíte o srdci, napadají mě projekty, 
kde je vidět, že je lidé dělají s vášní a zapá-
lením a že představují součást jejich života. 
Vnímám to tak i u nás v EY, když kolegové 
organizují eko snídaně nebo když společ-
ně podnikáme různé akce. Je mi také velmi 
blízké, jak funguje Asociace a jak se jí Lucie 
již několik let naplno věnuje. A každoročně 
si nenechám ujít společně s rodinou akci 
„Ukliďme Česko“.

Jaké je vaše přání ohledně udržitelnosti?

V současné době bych si stejně jako všich-
ni přála konec války na Ukrajině. I když se to 
nemusí zdát na první pohled, s udržitelností 
to dost úzce souvisí. Radikálně se nám mění 
pohled na společnost a je důležité, abychom 
si udrželi optimismus a směr, který jsme si 
nastavili. Musíme si uchovat naše hodnoty 
a zůstat věrní principu udržitelnosti.

Mějte přehled o tom, co se děje  
v marketingu a médiích. 

mam.cz
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UDRŽITELNÁ  
KOMUNIKACE OD EY
Udržitelnost je velmi důležité téma, které je třeba komu-
nikovat dál. Nelze ale zvolit univerzální řeč pro všechny. 
To by nefungovalo. Dítě, dospělý i senior potřebují jiný 
styl, kterému porozumí. Proto jsme s EY dali dohromady 
udržitelný komunikační manuál.
Jak komunikovat s:

PŘEDŠKOLNÍMI DĚTMI

Děti do 7 let se nejvíce učí nápodobou, 
vedle slov jsou proto velice důležité zejmé-
na činy, a to především činy rodičů, kteří 
s dětmi v tomto období tráví nejvíce času. 
Nejlepší je proto společně vyrážet do příro-
dy, aby děti viděly, jak je rozmanitá a jak se 
v ní a k ní správně chovat, abychom ji zby-
tečně neničili. Ukázat, že je správné chránit 
stromy, květiny, zvířata, vodu i půdu. Děti, 
které rády tráví čas venku a vědí, že je dob-
ré přírodu respektovat a chránit, to budou 
přenášet i na kamarády a udrží si to až do 
dospělosti. 

DĚTMI Z 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Se vstupem na základní školu už nebývá 
vzorem pouze rodič, ale také paní učitelka, 
škola, trenér atd. Ideální tedy je, když všich-
ni, kteří děti ovlivňují, alespoň částečně 
udržitelně myslí a konají, díky čemuž jsou 
pro děti těmi správnými vzory. Děti v tomto 
věku už dokážou pochopit a vštípit si, proč 
je důležité neplýtvat (jídlem, vodou, elek-
třinou). I to, že nemusí mít všechno, co vidí. 
Když s nimi mluvíme, je podstatné zasa-
dit pro ně dané téma do příběhu a v něm 
zdůvodnit, proč je důležité. Je ale potřeba 
vyprávět příběh pravdivý a pro ně blízký – 
i u nás jsme třeba ještě předloni řešili obdo-
bí sucha. Vysychaly studny, usychaly lesy 
– tím se více šířil kůrovec, byla menší úroda. 
A to se dotýká přímo nás a našeho okolí. To, 
že děti v Africe hladoví a my zbytečně vyha-
zujeme jídlo, je pro ně velice vzdálené a ne-
uchopitelné. Když ale téma vztáhnete na 
lidi a rodiny z okolí, už to není tak abstraktní.

STŘEDOŠKOLÁKY

Abychom dokázali upoutat teenagery, 
musíme z udržitelnosti udělat cool téma. 
Protože je in neplýtvat a je cool zajímat se 
o okolí. Teenagery nemůžeme poučovat 
o tom, co je dobré, místo toho je třeba je 
nechat konat. Mohou si například spočítat 
svou spotřebu, ale nejen na papíře, dob-
ré je, aby to skutečně fyzicky viděli – co 
všechno vyhodili (plasty a papír ze svači-
ny, jídlo v jídelně), kolik mají ve svém poko-
ji věcí, které vůbec nepoužívají, kolik litrů 
vody jim z kohoutku proteče, když ho ne-
chají puštěný po celou dobu čištění zubů 
apod. Ať zkusí reálně vymyslet, čím by se 
dala spotřeba snížit, a to nejen ta jejich, ale 
třeba celé rodiny nebo školy. 

VYSOKOŠKOLÁKY

Vysokoškoláci jsou ti, kteří jednou budou 
spravovat naši republiku a určovat, jakým 
směrem se bude vyvíjet. O cirkulární eko-
nomice a udržitelném rozvoji by se s nimi 
proto mělo hovořit průřezově ve všech 
oborech a souvislostech. Je třeba, aby pra-
covali a ovlivňovali své okolí tímto novým  
a šetrnějším pohledem na svět, ekonomiku, 
zdraví a spotřebu. Aby ukazovali, že je mož-
né sdílet věci, vyměňovat si s kamarádkami 
oblečení, nakupovat bez obalu a podobně. 
Především vysokoškoláci tak mohou dis-
kutovat o inovacích, které povedou k udrži-
telnému podnikání v jejich oboru, a také na 
nich začít pracovat.
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DOSPĚLÝMI

Dospělí jsou ekonomicky nejaktivnější sku-
pina, mají dostatek prostředků, nejvíce spo-
třebovávají i plýtvají. Je třeba si uvědomit, 
že dnešní svět je nastaven vysoce spotřeb-
ně a jsou to především média (respektive 
inzerce společností v médiích), která nás 
neustále podvědomě nabádají k tomu, že 
něco potřebujeme. Novou kuchyň, nové 
auto, nový kabát, další krém. Na nás pak 
je si uvědomit, zda tento kolotoč skutečně 
chceme podporovat, případně zda není lep-
ší si vybrat jen to, co chceme podporovat. 
Např. upřednostnit lokální české produkty, 
výrobky z recyklovaného materiálu, přírodní 
produkty nezatěžující okolí apod. Nebo zda 
chceme i nadále jen pořád dokola nakupo-
vat zbytečné věci, které nepotřebujeme.

SENIORY

Senioři, kteří ještě pamatují doby nouze 
a nedostatku, ve velké většině neplýtvají. 
Mnoho z nich ale nedokáže zcela pocho-
pit, proč je třeba třídit odpad nebo proč 
nemohou v kotli pálit vše, co v něm shoří. 
Jako nejlepší způsob, jak k nim správně 
promlouvat, se proto jeví mezigenerační 
osvěta prarodič vs. vnoučata, která mohou 
babičce či dědečkovi jednoduše vysvětlit, 
na co všechno se tříděný odpad v dnešní 
době používá. Prarodiče zase mohou dě-
tem vyprávět o těch nekonzumních, pra-
vých hodnotách.
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Mezinárodní program ClimAccelerator 
Beyond

V Impact Hubu běží už druhý ročník pro-
gramu ClimAccelerator Beyond, který je 
určen pokročilým environmentálním inova-
cím. Chytrá a udržitelná řešení v něm hrají 
hlavní roli. Například instantní kombucha 
Cidrani by mohla ušetřit bezpočet tun CO2 – 
vzhledem k vzrůstající oblibě tohoto nápoje 
a náročnosti dovozu skleněných lahví má 
kompaktní práškové balení ohromný poten-
ciál. Stejně jako aktivity Hydal Coffee, kteří 
se věnují tzv. kaskádové recyklaci kávové 
sedliny. Lógr nekončí na skládce, ale slouží 
k získávání kávového oleje nebo k výrobě 
barviv. Mezi oceněné účastníky programu 
patří také Rethink Architecture. Stavebnic-
tví poměrně zatěžuje životní prostředí, a tak 
se v Rethink Architecture rozhodli připravit 
online databázi způsobů, jak budovy sta-
vět a také provozovat ekologicky a zároveň 
ekonomicky. A další slibné inovace se díky 
konsorciu ČR, Slovinska, Srbska, Chorvat-
ska a Řecka právě rozvíjí a akcelerují. 

Impact Hub

Společensky odpovědné propojení výuky 
a vědy na Ekonomické fakultě Jihočeské 
univerzity 

V souladu s Cíli udržitelného rozvoje si 
Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích uvědomuje nut-
nost začlenit témata udržitelnosti a cirku-
lární ekonomiky i do života na vysokých 
školách. 

Nejzásadněji tak činí zejména v rámci své 
vzdělávací činnosti, kdy se ve studijních 
programech jako Ekonomika a manage-
ment, Management regionálního rozvo-
je či Cestovní ruch studenti dozvědí více 
o principech odpovědné výroby a spotřeby, 
o čisté energii, možnostech důstojné práce 
a o udržitelném cestování. Teoretické zna-
losti si mohou studenti ukotvit v rámci pra-
xe v několika partnerských společnostech 
v regionu, ale i v moderní učebně virtuální 
reality.

Jako integrální součást udržitelného roz-
voje vstupuje cirkulární ekonomika také do 
vědecko-výzkumné činnosti. Výstupy pro-
jektů jsou následně aplikovatelné v praxi.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jak udržitelnost vnímají naši členové?
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Podstatné je nenásilné působení 

Jsou různí spasitelé, kteří si myslí, že pro-
blematiku udržitelnosti lze vyřešit okamžitě 
a jednoduše. To ale možné není. Cesta ke 
změně vede přes trpělivé vysvětlování a pro-
sazování myšlenky, že je možné některé věci 
dělat jinak než dosud a opustit sice zaběh-
nuté, ale neefektivní a neudržitelné způsoby. 
Z pohledu firmy JRK, která se zabývá odpa-
dovým hospodářstvím, je proto třeba inten-
zivně budovat povědomí o tom, že i v době 
hojnosti a nadbytku existují místa, která s „od-
padem“ nakládají jako s druhotnou surovinou 
nebo vnímají ekonomický potenciál odpadu. 
Proto je podstatné na občany i zástupce sa-
mospráv nenásilně působit, aby si zvykli na 
myšlenku třídění nejen dosud běžných odpa-
dů, ale třeba i zbytků z kuchyně a bioodpadů. 
Stejně tak je potřeba je seznámit s možnost-
mi re-use center, kde věci dostávají druhý 
život, či swapů, kdy si lidé mění věci, které 
potřebují. Když budou mít občané dostatek 
informací, tak budou více přemýšlet nad od-
padem jako nad zdrojem. A s tím souvisí i další 
přístup, který by se měl začít prosazovat: spo-
třebitelé by si měli vybírat výrobky v recyklova-
telných obalech a „tlačit“ výrobce, ač pasivně 
a vlastní volbou, aby změnili výrobní postupy. 
Díky tomu se bude dlouhodobě udržitelným 
řešením dařit mnohem lépe. I ekonomicky.

JRK Česká republika

Pošlete papírové účtenky k vodě

Již od roku 2020 mohou zákazníci Lidlu 
využívat moderní digitální zákaznickou kar-
tu Lidl Plus, která nabízí řadu výhod. Kromě 
praktických funkcí, jako je například navigace 
do kterékoliv prodejny Lidlu nebo generová-
ní slevových kuponů na míru konkrétnímu 
zákazníkovi, obsahuje aplikace i elektronické 
opisy papírových účtenek. Nyní aplikace při-
chází s novou funkcí prospěšnou i pro životní 
prostředí. Zákazníci si v aplikaci mohou nově 
nastavit, že už o papírové účtenky nemají 
zájem. Po nákupu jim tak přímo do aplikace 
dorazí účtenka v elektronické podobě a papí-
rová se vůbec nevytiskne.

Pokud by si novou funkci aktivoval jeden 
zákazník z pěti, úspora by ročně činila až 
22 tun papíru. Kdybychom z takového 
množství účtenek vytvořili řetěz, byl by 
dlouhý zhruba 470 km, což přibližně odpo-
vídá vzdálenosti vzdušnou čarou z Prahy 
do Přerova a zpět.

Lidl Česká republika

-  Z A Ž Í T  C I V I L I Z A C I  U D R Ž I T E L N Ě  -
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Neuhnout

„Spojení slov civilizace a udržitelný jako by 
v posledních týdnech dostalo nový obsah. 
V prvních dnech po 24. únoru mi hlavou 
letěly myšlenky, jestli má ještě vůbec smysl 
zabývat se upcyclingem, když se za našimi 
dveřmi dějí tak barbarské věci. Po odeznění 
prvotního šoku mi to ale došlo: vždyť tohle 
je přesně to, co protivník chce. Zpochybnit, 
dezorientovat a rozložit Evropu. A proto je 
právě teď mimořádně důležité neuhnout. 
Nenechat si vzít naše hodnoty. Trpělivě 
přidávat na společnou hromádku Dobra to, 
co umíme,“ říká ředitelka MERYUP Pavlína 
Hradečná. Ve firmě MERYUP je to šití ba-
tohů a nejrůznějších pouzder z vyřazených 
reklamních bannerů. Tato aktivita snad 
alespoň trochu přispěje k eliminaci odpadu. 
A navíc přinese práci někomu, kdo to má 
s pracovním uplatněním mnohem obtížněj-
ší než většina společnosti. V MERYUP jsou 
to lidé s duševním onemocněním a lidé 
smentálním postižením. Neuhnout, aby-
chom si mohli o udržitelnosti naší civilizace 
číst v tomhle super magazínu ještě třeba za 
deset let.

MERYUP

Mobil jako záplata na osamělost. Co dneš-
ní děti skutečně trápí?

Udržitelný přístup k digitalizaci se neobe-
jde bez zodpovědné výchovy dětí, které 
se už s mobilem v ruce narodily. Nový úhel 
pohledu na jejich digitální vzdělávání přine-
sl výzkum organizace Replug me v rámci 
pilotního běhu Digitální výchovy.

Ze vztahů českých dětí se vytrácí hloubka 
a empatie. Přesto, že mají tisíce virtuálních 
přátel, až 66 % z nich trápí osamělost. O to 
intenzivněji touží podle zmiňovaného vý-
zkumu po komunikaci v digitálním světě.

Z dotazníků navíc vyplývá, že čím méně 
si děti o online prostoru povídají se svými 
rodiči, tím blíže mají k závislosti na telefonu. 
Většina rodičů se však o dětský online svět 
zajímá jen výjimečně.

Dlouhodobý vzdělávací program Digitální 
výchovy proto zapojuje děti, učitele i rodiče. 
Kromě osvěty rozvíjí kritické myšlení, zdra-
vé digitální návyky či schopnost komunika-
ce. A podle výstupních dat i zpětné vazby 
účastníků je tento model opravdu funkční.

Replug me

-  Z A Ž Í T  C I V I L I Z A C I  U D R Ž I T E L N Ě  -



41

REPORTÁŽ S TV NOVA  
O GREEN FILMINGU
Tady velí režisér a green kapitán

„Na výběr potravin ve velké spižírně máte 
pět minut. Připravte se. 3, 2, 1, teď!“ zvolají 
porotci a v tom okamžiku se soutěžící re-
ality show MasterChef Česko rozbíhají do 
spižírny, aby si stihli nabrat do košíku veš-
keré suroviny, které budou potřebovat na 
svůj recept. Dveře spižírny se nakonec za-
vírají a soutěžící začínají s přípravou pokr-
mu, krájí maso či zeleninu, otevírají sme-
tanu… Možná v ten moment nejednoho 
udržitelně nastaveného diváka napadne: 
Co se asi děje se zbytky jídla ze spižírny? 
A co se zbytky z vaření? Neplýtvá se? Ne-
bojte, v tu chvíli přichází na scénu strážce 
udržitelnosti: green kapitán. Zbylé věci ze 
spižírny se odvezou do Potravinové ban-
ky, zbytky z natáčení jsou nabídnuty lidem 
ze štábu. A odpad je pak řádně roztříděn.

A to je jen zrnko práce, kterou v rámci green 
filmingu a udržitelnosti na natáčení projek-
tů TV Nova green kapitán dělá. Pojďme se 
podívat na samotný začátek a o termínu 
green filming si říct více.

TV Nova spolu s Asociací producentů v au-
diovizi (APA) vytvořila platformu greenfil-
ming.cz, kde zaznamenává všechny důle-
žité informace a nabízí tipy dalším tvůrcům 
pro vytvoření „zeleného placu“. Inspirace 
přišla z Evropy i zámoří, kde v mnoha ze-
mích už jsou standardy zeleného natáčení 
zavedené. Ve světě je už běžná praxe, že 
u velkých společností jako např. u Netflixu 
či BBC se podepíše smlouva na zakázku už 
jen s takovou produkcí, která bude chtít být 
certifikovaná jako Sustainable production. 
Skupina CME, jehož součástí je i TV Nova, 
se v druhé polovině minulého roku stala 
mezinárodním členem platformy Albert, 
která je na poli udržitelnosti uznávanou au-
toritou, a to jako první televizní společnost 
v ČR. „Snažíme se na vybraných projektech 
dosáhnout oficiální certifikace platformy 
Albert. Abychom ji získali, je důležité projít 
určitým procesem, který se týká prepro-
dukce, natáčení i postprodukce. Je třeba 
natáčení připravit a realizovat podle pra-

videl udržitelnosti,“ říká Martina Vrňáková, 
manažerka udržitelného natáčení TV Nova.

Cílem udržitelné produkce je snížit uhlíko-
vou stopu na úplné minimum. Následně po 
celém procesu natáčení se uhlíková stopa 
spočítá a tzv. se vyoffsetuje. Investuje se 
do projektů, které odpovídajícím způsobem 
stáhnou uhlík zpět z atmosféry, např. vysa-
dí nové stromy.

TV Nova a VOYO si pro rok 2022 v oblasti 
udržitelných projekcí vybraly projekty z růz-
ných žánrů. Vedle zmiňované reality show 
MasterChef o certifikaci usilují také produk-

-  Z A Ž Í T  C I V I L I Z A C I  U D R Ž I T E L N Ě  -

Přemek Forejt a Radek Kašpárek, MasterChef Česko
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ce stálic televizních a VOD obrazovek – seri-
ály Ulice a Ordinace v růžové zahradě 2, dále 
to jsou například Specialisté nebo nový seriál 
MIN, který se brzy objeví na obrazovkách TV 
Nova, či očekávaný snímek Davida Ondříčka 
Král Šumavy, který se nyní natáčí pro VOYO. 
Do dalších let plánuje TV Nova rozšíření cer-
tifikace pro všechny ostatní projekty. 

Než se podíváme na to, co jako diváci vidí-
me na svých obrazovkách a jak nám seriá-
lové postavy mohou i změnit úhel pohledu 
na určitou věc, nakoukneme do zákulisí, za 
oponu, do backstage. Podíváme se na mís-
to, kde projekty TV Nova vznikají. Na místo 
natáčení a produkci. A kdo jiný by nás měl 
provést než green kapitán Adam Karásek.

„Mým úkolem je dohlížet na to, aby na pla-
ce byla dodržována pravidla udržitelnosti. 
Rád si o tom i s lidmi povídám, že má smy-
sl a pozitivní dopad na planetu chovat se 
udržitelně. Na natáčení už se i dřív dbalo na 
to, aby bylo šetrnější, takže jsme měli kde 
navázat i na zájem lidí a prohloubit to dál,“ 
vysvětluje green kapitán. 

A jak si konkrétně můžeme představit udr-
žitelnou produkci? Například že stavba, ze 
které se staví kulisy reality show Master-
Chef, musí být postavena z certifikovaného 
dřeva, které bylo těženo šetrně. Ještě před 
natáčením se objednávají popelnice na tří-
děný odpad. Plasty, papír, kovy, směsný od-
pad, gastroodpad. A green kapitán dohlíží 
i na to, kam je odpad následně odvezen. 

Každý ze štábu má svou vlastní sklenici na 
vodu a vlastní termohrnek na horké nápoje. 
Tím odpadne až tisíc vyhozených plasto-
vých kelímků denně. Do jídelníčku pro štáb 
se zakomponovávají i vegeteriánské a ve-
ganské pokrmy. Jídlo v rámci cateringu se 
už také nepodává v jednorázovém nádobí, 
ale v porcelánovém. „Pokud nám od oběda 
zůstanou porce navíc, odvážíme je do azy-
lových domů,“ říká Adam Karásek. Ohledně 
porcelánového nádobí ho ještě doplňuje 
Martina Vrňáková. „Ptali jsme se herců na 
place, jak vnímají opatření a například Hy-
nek Čermák trefně odpověděl, že už na 
porcelán i termosky byli zvyklí z dřívějška. 
Jen se pak přihnala vlna plastová a zjedno-
dušování. A nikdo netušil, jak velký to bude 
mít dopad na planetu.“

V rámci šetrnějšího natáčení se také pře-
staly automaticky tisknout všechny scéná-
ře. Hercům se zasílají elektronicky a tisknou 
se jen na vyžádání na certifikovaný papír, 
pokud je někdo zvyklý si do textu psát po-
známky. Také kostýmy se perou v šetrných 
pracích prostředcích.

Produkci máme letem světem zmapova-
nou, pojďme se podívat před oponu, na 
obraz. Jak se diváci mohou dozvědět více 
o udržitelných tématech. Jak funguje tzv. 
planet placement?

Začíná to schůzkou s produkcí a kreativ-
ními producenty, kteří se podílí na tvorbě 
scénářů. Diskutuje se, v jaké podobě by se 

Adam Karásek, green kapitán

-  Z A Ž Í T  C I V I L I Z A C I  U D R Ž I T E L N Ě  -
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Udržitelné radosti a přání  
s Hanou de Goeij, vedoucí  
udržitelného natáčení  
a obsahu TV Nova.

Které tři věci v rámci udržitelnosti v TV 
Nova vám udělaly radost?

1. Nadšení mého týmu, který si vzal celou 
misi za svou.

2. Pozitivní přístup většiny produkcí.

3. Termohrnky a lahve na vodu se jmény 
štábů i herců, které pro ně máme na na-
táčení připraveny, a radost, kterou z nich 
mají.

Na které tři věci se těšíte, až se stanou?

1. Na první udržitelnou produkci, která zís-
ká certifikaci Albert.

2. Na to, až vyrobíme stejně dobrý obsah 
na téma udržitelnost, jako byl film Don’t 
Look Up.

3. Na moment, kdy nebudeme mít práci, 
a udržitelnost produkcí bude běžným 
standardem.

-  Z A Ž Í T  C I V I L I Z A C I  U D R Ž I T E L N Ě  -

ve scénách mohla udržitelnost objevit. Od 
schůzky v rámci příprav až k samotnému 
vysílání daného dílu pak může uplynout 
i půl roku. „Projektem, který se hodně za-
bývá společenskými tématy a kde si udrži-
telných linek může divák všimnout, je se-
riál Ulice. V tomto seriálu se děti například 
přihlašují do Ekoškoly, což je reálný projekt,“ 
vysvětluje Martina Vrňáková. A Adam Ka-
rásek ještě doplňuje: „Ke každému tématu, 
které se do scény vymyslí, je potřeba ve 
scénáři alespoň jedna replika, která danou 
věc podtrhne nebo vysvětlí. Musí o tom 
samozřejmě vědět i režisér, jehož úkolem je 
s tématem naložit s citem a s ohledem na 
celkový děj.“

Tak až se příště budete dívat na svůj oblí-
bený seriál či reality show, už budete vědět, 
jaký proces může být za jednou scénou, 
jedním dialogem. A že i jeden člověk může 
pomoci udělat svět lepším místem k životu. 
A třeba inspirovat i někoho dalšího.

Hana de Goeij, vedoucí udržitelného natáčení  
a obsahu TV Nova
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Digitalizací k udržitelné firmě

Udržitelnost neznamená jen snižování emi-
sí nebo hledání alternativních materiálů ve 
výrobním procesu. Díky technologickému 
pokroku se postupně jednotlivá odvětví di-
gitalizují a otevírají se nové možnosti. Udr-
žitelnost spočívá především ve zvyšování 
efektivity, efektivity, což přináší řadu úspor. 
Díky digitalizaci je možné ušetřit čas nebo 
se zcela zbavit papírování přemístěním do-
kumentů na přehledný cloud.

Elektronické podpisy jsou dnes samozřej-
mostí. Je však možné jít dál a digitalizovat 
celý proces zahrnující nejen podpis doku-
mentu, ale i jeho samotnou tvorbu a správu. 
S pomocí webové aplikace SIGNI mohou fir-
my již nyní veškerou byrokracii digitalizovat, 
značně zjednodušit a ušetřit přírodu. Ostat-
ně všech 100 000 dokumentů, které byly 
v minulém roce pomocí SIGNI podepsány, 
ušetřilo dohromady necelých 60 kilometrů 
papíru. Zapojte se i vy do udržitelné digitální 
budoucnosti.

Signi

Třicet let udržitelného podnikání

Již třicet let uplynulo od založení SONNEN-
TORU v České republice. Hodnoty, s nimiž 
na počátku devadesátých let začínali, se 
ale nezměnily. Firma zpracovává surovi-
ny od českých i zahraničních biopěstitelů 
a vyrábí z nich voňavé biočaje a biokoření. 
Suroviny od zemědělců vykupují napřímo, 
výrobky balí do recyklovatelných a kompo-
stovatelných materiálů a neprodávají je do 
supermarketů. 

Dnes tvoří tým SONNENTORU 180 spo-
lupracovníků a produkty s logem slunce 
pořídíte ve více než padesáti zemích světa. 
Areál firmy v Čejkovicích na Hodonínsku, 
který vznikl obnovou starého kravína, bylo 
nutné rozšířit. Na podzim loňského roku 
začala růst nová budova nazvaná Solis. 
Nadčasový projekt je realizován tak, aby 
splňoval zásady ekologického stavitelství. 
Součástí stavby jsou retenční nádrže na 
záchyt dešťové vody, která bude používá-
na na splachování toalet a zálivku zahrady, 
solární panely na střeše budovy pro výrobu 
energie nebo zelená střecha osázená su-
kulenty.

SONNENTOR

Jakým způsobem členové Asociace promítají  
udržitelnost do DNA svých organizací a firem?

-  Z A Ž Í T  C I V I L I Z A C I  U D R Ž I T E L N Ě  -
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Zásilkovna pomáhá Knihobotu vracet kni-
hy zpět do oběhu

Udržitelnost je důležitým tématem již řadu 
let a její nedílnou součástí je také cirkulární 
ekonomika, která potenciálně nabízí miliar- 
dový trh. Cirkulární maloobchod knih se 
v Česku setkává s velkou poptávkou a bari-
érou tak zůstává pouze cesta, jak knihy jed-
noduše vrátit zpět do oběhu. Pokud chtějí 
dát majitelé svým knihám další šanci, mo-
hou využít služeb knižního secondhandu 
Knihobot a Zásilkovny. Majitel vyfotí hřbety 
knih, fotku pošle Knihobotu a ten posoudí, 
zda jsou prodejné. Pokud ano, knihy stačí 
zabalit a přinést na jakékoliv podací místo 
Zásilkovny, kterých je v ČR více než 5 000. 
Tam balíček zdarma převezmou a předa-
jí Knihobotu, který poté knihy vystaví na 
svých stránkách k prodeji. Výdělek se roz-
dělí mezi majitele a secondhand. Podobný 
princip bude v budoucnu klíčový, protože 
právě schopnost dostat zboží rychle a lev-
ně k novým majitelům anebo obchodní-
kům, kteří jeho další prodej zprostředkují, je 
jedna z často zmiňovaných vstupních ba- 
riér cirkulární ekonomiky.

Zásilkovna

-  Z A Ž Í T  C I V I L I Z A C I  U D R Ž I T E L N Ě  -
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TALÍŘ PLNÝ  
UDRŽITELNOSTI

-  T A L Í Ř  P L N Ý  U D R Ž I T E L N O S T I  -
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Lokální sezónní suroviny v restauracích 
Aramark ČR

Lídr na trhu firemního stravování spouští 
druhý ročník projektu Cesta na talíř. Od čes-
kých farmářů nakupuje právě dozrálé druhy 
zeleniny a ovoce a do 72 hodin po sklizni 
z nich připravuje pokrmy, z nichž mnohé 
jsou vegetariánské. Smyslem je přispět k 
udržitelnějšímu životu, podpořit místní eko-
nomiku, upozornit na výhody sezónní stra-
vy, ale i omezit plýtvání potravinami. Čer-
stvé lokální suroviny necestují přes půlku 
světa a nečekají na své zpracování dlouhé 
týdny v mrazácích, takže mají až o 30 % niž-
ší uhlíkovou stopu. Zároveň jsou chutnější 
a výživově hodnotnější. Kuchaři Aramarku 
loni zpracovali desítky tun květáku, kedlu-
ben, paprik, rajčat, dýní, římského salá-
tu, kapusty, švestek, jahod nebo borůvek. 
Letos se nabídka rozšíří o české ředkvičky, 
kořenovou zeleninu nebo chřest. Speciál-
ní receptury si hosté oblíbili. Svědčí o tom 
zvýšené prodeje i pozitivní ohlasy. Součástí 
projektu je portál cestanatalir.cz. Ten nabízí 
zajímavé články, recepty a videa.

Aramark ČR

Ryba na talíři s příběhem a udržitelně 

Nákup a konzumace čerstvých mořských 
ryb v naší zeměpisné šířce jsou často spo-
jené s nejistotou. Ve snaze dostát doporu-
čením nutričních poradců po nějaké té porci 
sáhneme, ale komu není lhostejné co a z ja-
kých podmínek konzumuje, ten při nákupu 
minimálně zaváhá: Odkud ryba pochází? 
Jak dlouho je deklarovaná čerstvá ryba 
čerstvá? Co během své „čerstvosti“ zažila? 
Umím ji správně připravit? 

V Boxxi věří, že cesta k vybalancovanému 
jídelníčku Čechů vede přes výběr kvalitních 
surovin, umírněnou, ale přesto pravidel-
nou, konzumaci ryb a maximální usnadnění 
přípravy. Jejich ryby jsou produkovány udr-
žitelně. Pocházejí z přísně kontrolovaných 
chovů a rybolovů, které nenarušují přirozený 
ekosystém. Šokovým zmrazením se doslo-
va zamkne čerstvost uvnitř ryb, které jsou 
tak (vlivem efektivnějšího využití dopravních 
prostředků) s nižší uhlíkovou stopou dopra-
vovány do ČR. Díky praktickému balení po 
porcích je zákazníkům umožněno tento cy-
klus ohleduplně uzavřít – vychutnat si každé 
sousto s respektem k jeho původu.

Boxxi

-  T A L Í Ř  P L N Ý  U D R Ž I T E L N O S T I  -
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Zalijte čaj opakovaně a vychutnejte si 
skvělé ice tea

Zkusili jste někdy zalít čajové lístky opa-
kovaně? Ne? Tak s chutí do toho. Je hned 
několik důvodů, proč se to vyplatí.

1) Čajové lístky s každým zalitím uvolní jinou 
chuťovou vrstvu. A tak si vychutnáte pokaž-
dé trochu jiný čaj.

2) Pokud zalijete studenou vodou lístky, 
které již byly jednou zalité vodou horkou,  
tak se i ve studené vodě vyluhují velmi 
rychle a během pár minut máte skvělé ice 
tea. Takže čajové lístky z horkého čaje od 
snídaně můžete opakovaně využít během 
dne na čaj ledový. 

3) U nálevu z čajových lístků zalitých stu-
denou vodou vyniknou více sladké, květové 
a ovocné tóny. 

4) No a samozřejmě šetříte jak svou peně-
ženku, tak životní prostředí.

Na opakované zalití se nejvíce hodí bílé 
a zelené čaje, oolongy a pu erhy. Ty se běž-
ně zalévají i třeba 5–8x. Lze to i u většiny 
černých čajů, ale zejména u těch výrazněj-
ších se charakteristická chuť projeví hlavně 
v prvním nálevu a dále už slábne.  

Vyzkoušejte to s lístky vašeho oblíbeného 
čaje a máte výborný a udržitelný letní drink.

Čajové Bedýnky

-  T A L Í Ř  P L N Ý  U D R Ž I T E L N O S T I  -
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ROZHOVOR  
S NIKOLETOU KOVÁČOVOU
Skrz své kuchařky chci inspirovat ostatní, aby vařili 
dobře a chutně. Jídlo je tak bude víc bavit a k veganství 
si najde cestu více lidí

Nikoletu Kováčovou můžete znát ze so-
ciálních sítí jako Surovou dcerku. A také 
jako autorku veganských kuchařek Slo-
vegán 1 a 2. Známá slovenská veganka 
dělá v rámci veganství osvětu a boří mýty 
a předsudky. Třeba ten, že je prý veganské 
jídlo nechutné a vegani jí jen trávu a kame-
ní. K jinému způsobu stravování se Niko-
leta dostala díky cestování, když hledala 
zdravou a finančně dostupnou stravu v In-
dii. A už na této bezmasé cestě zůstala. 
Strava ale není to jediné, nad čím přemýšlí 
v rámci dopadů na planetu Zemi. Jaká je 
podle ní hlavní ingredience pro udržitelný 
svět? Jaký by měli zvolit přístup začína-
jící vegani? A na co se můžeme těšit v její 
nové kuchařce Slovegán 3? Zakousněte 
se do našeho chutného rozhovoru.

Jak najít k veganství chuť? 

Je to veľmi individuálne. Niekto „chuť“, ale-
bo presnejšie motiváciu, nájde cez svoje 
zdravie, ekológiu, alebo cez etiku. Všetko 
môže začat len tým, že človek chce schud-
núť a hľadá zdravý spôsob stravovania.

A jak si chuť udržet a nenechat si ji zkazit?

Zvyčajne časom pribudne aj etická či eko-
logická motivácia, ktorá človeka udrží pri 
vegánstve, aj keď už schudne a vyrieši si 
zdravotné problémy, ktoré boli prvým im-
pulzom. Dôležité je len hľadať informácie 
a pripustiť si, aká zlá je naša ekologická 
situácia.

Které mýty a předsudky ohledně vegan-
ství byste ráda vyvrátila? Aneb proč ve-
gany nepovažovat za sektu, což ostatně 
píšete i na svém webu. 

Najväčšie sú mýty o proteíne, teda že rast-
linný proteín nie je kompletný a plnohod-
notný. Že sa vlastne bez mäsa žiť nedá. 
Teraz už vieme, že je to mýtus a rastliny ob-
sahujú kompletné spektrum aminokyselín, 
len sa líši ich pomer, čo nebráni tomu, aby 
človek získal všetko potrebné len z rastli-

nnej stravy. Druhý veľký mýtus je o škod-
livosti sóje, ktorá je démonizovaná do ab-
solútne prehnanej podoby. Niekedy mám 
pocit, že väčšina vecí, ktoré ľudia vedia 
o vegánstve, sú len zastarané informácie 
a mýty. A vegánov často ľudia považujú za 
nejakých „hipíkov“, sektu, ezo skupinu. Ve-
gáni sú však úplne bežní ľudia a veľmi rôz-
norodá skupina. A ako sa vegástvo dostá-
va do mainstreamu, už dávno to nie je len 
o týchto skupinách ľudí. 

-  T A L Í Ř  P L N Ý  U D R Ž I T E L N O S T I  -

Nikoleta Kováčová, autorka veganských kuchařek
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Proč by nemělo být považováno za prohře-
šek dát si sem tam něco neveganského?

Pri začiatkoch s vegánstvom je zbytočné 
byť na seba tvrdý. Vegánstvo vie byť ná-
ročné, a ak človek na seba bude klásť pri-
veľké nároky, môže ho to zbytočne frustro-
vať. Netreba si nič vyčítať, lebo každé jedlo 
a zámer sa počíta. Teraz zažíva veľký boom 
aj reducetariánstvo a flexitariánstvo, kedy 
ľudia cielene obmedzujú spotrebu živočíš-
nych potravín. Niekomu vegánstvo nemusí  
vyhovovať teraz, nie je ešte dostatočne po-
hodlné, ale už len redukovanie je veľký krok 
a práve reducetariáni majú potenciál stať 
sa skupinou, ktorá veľa zmení. Preto človek 
nemusí byť vegánom na to, aby bol súčas-
ťou zmeny. 

Jaká by měla být základní pravidla komu-
nikace mezi vegany a „všežravci“? Jak se 
nenechat sníst nepodloženými názory 
zaživa?

Základ je nepúšťať sa do diskusií, ktoré 
nemajú zmysel. Ak niekto prišiel len vyvolať 
konflikt, nie počúvať a učiť sa, tak je potreb-
né takúto diskusiu ukončiť. Nemá zmysel, 
a človeka to len nahnevá. Týka sa to hlavne 
online diskusií. Naživo sú ľudia oveľa ot-
vorenejší a menej agresívni, na 99 % sú to 
príjemné a plodné diskusie.

Nemá cenu někoho nutit nebo přesvědčo-
vat, nejlepší je jít sám příkladem. Proč jste 
se chtěla stát vegankou? Jaká byla vaše 
cesta?

Moja cesta sa začala počas pracovné-
ho cestovania po svete, vegánkou som 
sa stala v Indii. Hlavnou motiváciou bolo 
nájsť stravovanie, ktoré je v Indii dostupné 
a zdravé. Bolo to z núdze, keďže európs-
ke potraviny nie sú v Indii bežne dostupné 
a hlavne sú drahé na vreckové, ktoré do-
stávajú modelky. A na druhej strane sa mi 
nepáčilo kupovať si mäso na trhoch, kde 
ležalo na zemi. Zmenilo sa moje správanie 
a stravovanie a potom nasledovalo aj roz-
mýšľanie o jedle.

Vnímáte veganství i jako součást udržitel-
nosti a odpovědnosti vůči planetě?

Samozrejme. Prechod k udržateľnejším 
druhom stravovania ľudí, ako je vegánstvo, 
je jedným z mnohých krokov, ktoré budeme 
musieť v budúcnosti urobiť, ak chceme zní-
žiť dopady klimatickej krízy na naše životy. 

Jakými dalšími směry se ubírá vaše udrži-
telné myšlení a chování?

Žijem celkovo minimalisticky. Nekupujem 
to, čo nepotrebujem, takže celkovo na-
kupujem asi málo v porovnaní s bežným 
spotrebiteľom. A to je podľa mňa základ 

-  T A L Í Ř  P L N Ý  U D R Ž I T E L N O S T I  -
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udržateľnosti, nesnažiť sa zaplniť si život 
zbytočnými vecami. Samozrejme triedime 
odpad, používame šetrnejšiu chémiu do 
domácnosti, nakupujem udržateľnú ale-
bo second hand módu, kompostovali sme, 
kým nám kompostér niekto neukradol, 
nemám auto a využívam hlavne verejnú 
dopravu… Vždy sa snažím robiť maximum 
z toho, čo je pre mňa možné a praktické. 

Které ingredience a jaký postup by podle 
vás měl obsahovat recept pro udržitelný 
svět?

Keby každý robil to maximum, čo je preňho 
možné a komfortné, tak by to bol dob-
rý začiatok prípravy. Nielen obyčajní ľudia, 
ale hlavne politici. Momentálne sme v štá-
diu, keď potrebujeme politikov, ktorí majú 
odvahu presadzovať veľké zmeny. Takže 
hlavnou ingredienciou by mali byť politici, 
ktorí sa zjednotia na tom, že je treba urobiť 
zmeny, ktoré nemusia byť populárne, ale sú 
nevyhnutné.

Své poznatky, recepty, videa, články sdí-
líte na svých webových stránkách, soci-
álních sítích, v kuchařce. Na co jste hrdá, 
že se vám v rámci všeho tvoření a osvěty 
povedlo?

Hrdá som na každého človeka, ktorý mi za 
tie roky napísal a povedal, že som mu po-
mohla na ceste k vegánstvu, alebo mu chu-

tili moje recepty tak, že do svojho jedálnička 
zaradí viac vegánskeho jedla. Takýto reálny 
a pozitívny dopad je to najkrajšie, čo človek 
na sociálnych sieťach môže dosiahnuť.

Jakými dalšími kroky byste chtěla inspiro-
vat okolí? 

Za svoju misiu som si vybrala búranie pred-
sudkov o tom, že vegánske jedlo je nechut-
né, a jeme trávu a kamene. Veľa ľudí vegán-
skym jedlom pohŕda, kým ho neochutná, 
čo im často úplne zmení pohľad na vegán-
stvo. Sama sa snažím na všetkých fotkách 
ukazovať vegánske jedlo ako veľmi lákavé, 
a samozrejme aj chutné. V tretej knihe, 
Slovegán 3, ktorú práve píšem, sa zameria-
vam na svoju tajnú zbraň, a tou sú dezerty. 
Z vlastnej skúsenosti viem, že sú najlepším 
prvým zoznámením s vegánstvom, lebo 
nikto neodmietne veterník, tiramisu, ani kus 
torty, aj keď je vegánska. Niekedy o tom 
človek nemusí ani vedieť. Chcem ľudí in-
špirovať k tomu, aby varili zdravo a chutne, 
lebo to je podstatné pre to, aby ich jedlo 
bavilo, a aby si cestu k vegánstvu našli aj 
noví ľudia. Preto sa posledné roky venujem 
vydávaniu kuchárok.

-  T A L Í Ř  P L N Ý  U D R Ž I T E L N O S T I  -
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Jak poznat produkty netestované na zví-
řatech

Chcete vědět, že kvůli vaší drogerii nebo 
kosmetice netrpělo žádné zvíře v laborato-
ři? Víte, jak to během nákupu v kamenném 
obchodě či e-shopu poznat? 

Dívejte se na certifikáty kosmetiky a droge-
rie. Produkty bez živočišných složek a ne-
testované na zvířatech mívají označení Cru-
elty free and Vegan, Vegan Society, Vegan 
Action nebo Leaping Bunny. 

Nechcete pátrat na obalech? Vybírejte si 
tzv. soucitné značky. Jejich seznam najdete 
například na webech Netestovanonazvira-
tech.cz nebo Leapingbunny.org.

Ale pozor, veganské certifikace nezaru-
čují, že je složení produktů pouze přírodní. 
Pokud hledáte netestovanou veganskou 
kosmetiku či drogerii i maximálně přírodní 
složení, hlídejte také certifikace kvality (BIO, 
CPK, CPK BIO, NaTrue, BDIH a další).

Více informací o podmínkách testování na 
zvířatech a alternativách k testování najde-
te na blogu Econea.cz, ekologickém e-sho-
pu s přírodními produkty. 

Econea.cz

Moringa, královna mezi superpotravinami

Moringa olejodárná je bez nadsázky zázračná 
rostlina. Tento stálezelený strom je právem 
považován za nejbohatší rostlinu na světě – 
listy obsahují širokou koncentraci minerálů, 
vitamínů, vlákniny a antioxidantů a jsou skvě-
lým doplňkem stravy nejen pro vegetariány 
a vegany, ale pro všechny, kdo chtějí tělu do-
přát potřebné živiny v přirozené formě. Ho-
listic Solutions dováží pod značkou TIBIBIRI  
bio moringu z Etiopie, přičemž dohlíží na celý 
proces od pěstování přes sběr, zpracování až 
po prodej. Prášek ze sušených a drcených 
listů lze použít do salátů, smoothies, těstovin, 
ale skvělý je i na pečení (inspirujte se recepty 
na www.mojemoringa.cz/recepty). 

Firma Holistic Solutions zpracovává kromě 
listů i moringová olejnatá semena. Díky še-
trnému a ekologickému lisování za studena 
si moringový olej, blahodárný pro pleť a vla-
sovou pokožku, udrží svou kvalitu a množ-
ství výživných látek. Aktuálně se firma za-
bývá druhotným zpracováním semen, tedy 
využitím organického odpadu vzniklého po 
lisování oleje.

Holistic Solutions

Jaké udržitelné kroky podnikají členové Asociace?

-  T A L Í Ř  P L N Ý  U D R Ž I T E L N O S T I  -
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Kokoza pomáhá českým gastroprovozům 
na cestě k udržitelnosti

Až 60 % Čechů se denně stravuje mimo 
domov. Gastronomická zařízení, od restau-
rací přes bistra či kavárny, jsou místa, kde 
vzniká velké množství organického odpadu. 
Ten má pak významný negativní dopad na 
životní prostředí, pokud se správně nezpra-
covává. A to především v souvislosti s pro-
dukcí skleníkových plynů, erozí půdy nebo 
s kritickým snižováním biodiverzity. Ve spo-
lečensky prospěšném podniku Kokoza věří, 
že gastropodniky mají potenciál být hyba-
teli změn ve společnosti. „V rámci projektu 
Uzavřený cyklus jídla v kavárně i restauraci 
financovaném Státním fondem životní-
ho prostředí motivujeme majitele kaváren 
a restaurací k přechodu na oběhové hos-
podářství v jejich provozech, aby se orga-
nické zbytky vyprodukované během vaření 
vracely zpátky do půdy v podobě výživné-
ho kompostu,“ popisuje Denisa Lešková, 
koordinátorka projektu z Kokozy. Udržitel-
ná řešení už pomohli zavést v karlínském 
bistru Etapa, v Jídlo baví nebo v Restauraci 
a pekárně Eska, která patří pod řetězec 
Ambiente.

Kokoza

-  T A L Í Ř  P L N Ý  U D R Ž I T E L N O S T I  -
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NEMELEME KRAVINY  
A NIC NEOBĚTUJEME
The Vegetarian Butcher má šťávu  
a je k nakousnutí

Vůně se line celým domem. Sedíte u stolu, 
nosem nasáváte lahodnost pokrmu. Ko-
cháte se nad pestrostí na talíři. Ukrojíte 
šťavnatý kus a vložíte si ho do úst. A pak? 
Zažijete gastronomický ohňostroj. „To 
maso je tááák dobrý! “A vzápětí se opraví-
te: „Počkat, vždyť to není maso!“

I takhle může začít cesta k vegetariánství. 
Není potřeba ze dne na den přestat být 
všežravcem, ale je fajn vědět, že když chce-
te odlehčit svému žaludku, existuje něco, 
co nasytí vás i vaše smysly velmi podobně. 

Pojďme se podívat na benefity toho, když 
do svého jídelníčku zakomponujete i alter-
nativy masa. A to konkrétně s nemasem 
od řezníka, kterého milují lidé i zvířata. The 
Vegetarian Butcher.

Z pohledu přínosu pro vaše tělo a váš organi-
smus má např. veganský burger v porovná-
ní s irským hovězím burgerem o 18 procent 
méně tuku, o 24 procent méně nasycených 
tuků, o 68 procent více vlákniny, 0 mg cho-
lesterolu a nebyl vyroben ze zvířat. 

S každým rozhodnutím dát si v obchodě do 
košíku něco jiného než maso si naše planeta 
Země trochu oddychne. Méně masa zname-
ná menší spotřebu vody, lepší využití půdy 
a méně globálního oteplování. A udržitelná 
třešnička na nemasu k tomu? The Vegeta- 
rian Butcher balí své výrobky do recyklova-
telného plastu i recyklovatelného kartonu.

„A ještě jednu otázku mám,“ řekl by mož-
ná detektiv Colombo. „Z čeho jsou vlastně 
ty vegetariánské pokrmy vyrobeny?“

S odpovědí nám pomůže srovnání maso-
vého a nemasového průmyslu:

V masovém průmyslu nejdřív potřebuje 
dané zvíře strávit luštěniny a pak teprve, 
když je připraveno, se zpracuje na pokrm. 

U nemasa se zpracovávají rovnou luštěniny. 
A vznikne právě například produkt The Ve-

getarian Butcher. Vizí této firmy je „revolu-
ce, která osvobodí všechna zvířata z potra-
vinového řetězce“. A s tím Colombo může 
případ uzavřít. 

Žádnému zvířeti u The Vegetarian Butcher 
nebylo, není a nebude ublíženo. A tak zakla-
datele Jaapa Kortewega zvířata i lidé milují. 

První pobočku firmy, se kterou rostlinný 
řezník chtěl radikálně změnit potravinářský 
průmysl, založil na Mezinárodní den zvířat 
v roce 2010 v nizozemském Haagu. Dnes 
jde o úspěšnou celosvětovou společnost 
s odvážným marketingem, jejíž produkty 
najdete jak v supermarketech, tak i v nabíd-
ce restaurací. A jejich filozofií je NIC NEOBĚ-
TOVAT. Neobětovat chuť a texturu, masnou 
kulturu, životní prostředí, výživu a zvířata. 

Ale co když se nakonec staneme obětí zá-
vislosti na vegetariánských pokrmech? Tak 
to je výjimka, která pravidla The Vegetarian 
Butcher potvrzuje. A s tím se smířit můžeme.

Udržte si dobrou chuť!

-  T A L Í Ř  P L N Ý  U D R Ž I T E L N O S T I  -

Jaap Korteweg, zakladatel The Vegetarian Butcher
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Vegansky s nádechem moře

Chcete se stravovat udržitelně a bez živo-
čišných produktů? Milujete ryby a mořské 
plody a nechcete se jich vzdát? Co takhle 
vyzkoušet jídla s vůní moře, ale bez ryb? 
Šéfkuchařka z ProVeg Theofano Vetouli 
připravila 12 lahodných pokrmů, které jsou 
udržitelnou alternativou tradičních rybích 
jídel. Od veganského sushi, lososa z mrkve, 
tuňáka z jackfruitu až po filé z hlívy králov-
ské či celerové rybí prsty. E-book zdarma 
stáhnete na webu ProVeg Česko.

Veganský losos z mrkve

Ingredience:

4 větší mrkve

2 lžíce rýžového octa

2 lžíce nori vloček

1 lžíce uzené soli

1 lžička agáve sirupu

2 lžíce řepkového oleje

uzená sůl na dochucení

kopr k podávání

Postup:

Mrkev nakrájíme pomoci škrabky na bram-
bory na dlouhé proužky a poté ji vložíme na 
3 minuty do vroucí vody. Ocet, nori vločky, 
uzenou sůl a agáve sirup dáme do velké 
uzavíratelné nádoby a dobře promícháme. 
Přidáme vlažné proužky mrkve a necháme 
přes noc nebo ideálně i 2–3 dny odležet 
v lednici. Olej smícháme s trochou uzené 
soli a pak touto směsí obalíme mrkvového 
lososa. Podáváme s koprem.

ProVeg

Zdraví s chutí

Značka enerBiO byla na německý trh uve-
dena v roce 2003. Tehdy tvořilo sortiment 
83 produktů – od čokoládových tyčinek, 
gumových medvídků, sušenek, těstovin, 
rajčatových omáček, obilných a rostlinných 
nápojů až po sušené ovoce a slané i sladké 
pomazánky. Dnes čítá v Německu již 370 
produktů, v ČR je dostupný na všech prodej-
nách ROSSMANN od roku 2016 a tvoří ho 
portfolio více než 250 produktů této značky, 
které zaplní snídaňový stůl, uspokojí malý 
hlad v průběhu dne a nebo potřebu teplého 

Jak si vytvořit udržitelný talí ř poradí i členové Asociace

-  T A L Í Ř  P L N Ý  U D R Ž I T E L N O S T I  -



57

jídla. Cílem značky enerBiO je nabízet vysoce 
kvalitní a chutné biopotraviny – pro každého 
a za rozumnou cenu. Řada produktů ener-
BiO je vegan, některé jsou navíc i bez lepku 
a laktózy. Výrobky enerBiO nesou ekologic-
kou pečeť v souladu s ekologickým naříze-
ním EU i s požadavky EG-Öko-Verordnung. 
Značka enerBio se v ČR rovněž pyšní oce-
něním GREEN BRANDS za udržitelné podni-
kání. Získává také vysoké známky produktů 
v německých spotřebitelských hodnoceních 
Stiftung Warentest, Ökotest a v České repub-
lice dTest. 

ROSSMANN

Neplýtvat vodou ve velkém

Klimatické změny nezpůsobují jen nedosta-
tek vody, ale také kolísání její dostupnosti. Pro 
výrobní podniky, které potřebují její stabilní 
přísun, se ochrana vody a jejích zdrojů stává 
prioritou. Spolek Voda, lidé, krajina pomáhá 
firmám hospodařit s vodou chytře pomocí 
vodního auditu. Cílem je hledání oblastí, kde 
lze vodu uspořit.

Největším „byznysovým“ argumentem pro 
odpovědnější hospodaření s vodou je sníže-
ní nákladů. Nižší spotřeba znamená úsporu 
peněz, které lze využít například pro zvýše-
ní kvality tzv. technologické vody. To vede 
k efektivnějšímu výrobnímu procesu. Rov-
něž dochází k menšímu opotřebení zařízení 
i k menší poruchovosti. 

Mnoho výrobních provozů je připojeno na 
konkrétní vodní zdroj a nastaveno na jeho 
parametry. Odpovědným a dlouhodobým 
hospodařením s ním se lze vyhnout mnoha 
komplikacím při výrobním procesu a udržet 
zdroj dlouho aktivní, bez nutnosti hledat ná-
hradní. 

Využití v podnicích najde i dešťová voda – 
k udržování čistoty nebo pěstování zeleně.

Voda, lidé, krajina

-  T A L Í Ř  P L N Ý  U D R Ž I T E L N O S T I  -
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ROZHOVOR S TEREZOU  
A ROBERTEM PLICKOVÝMI
Chceme ukončit veškeré utrpení zví řat a ničení přírody. 
Udržitelnost je naše poslání a životní cíl

Rozhovor s Terezou a Robertem Plicko-
vými možná nebude jednoduché čtení, 
přesto je ale důležité si pravdu přečíst 
a být ke všem tvorům žijícím na planetě 
empatičtější a laskavější. Tereza a Robert 
mají udržitelné smýšlení a odvahu bojo-
vat proti nespravedlnosti. A i proto v roce 
2018 založili organizaci Hlas zvířat. Pro 
bono s organizací spolupracuje i advokát-
ní kancelář PLICKA & PARTNERS. Společ-
ně už dokázali velké věci. 

Jste nejen životní partneři, ale také ti 
pracovní. Jakým způsobem spolupracuje 
PLICKA & PARTNERS a organizace Hlas 
zvířat? A v čem se navzájem doplňujete?

Jsme nesmírně vděční, že se vzájemně 
máme a že se můžeme doplňovat. Ochraně 
zvířat se věnujeme od roku 2013, kdy jsme 
pomáhali týraným zvířatům, útulkům, jiným 
spolkům na ochranu zvířat, hradili operace 
zraněných zvířat a snažili se pomáhat tam, 
kde bylo třeba. 

Čím více jsme pomáhali, tím více jsme za-
čali zjišťovat, že týraných zvířat neubývá 
a nikdo nebyl spravedlivě potrestán a často 
ani odhalen. Proto jsme se rozhodli, že ne-
budeme již sanovat pouze následky týrání 
zvířat, ale budeme bojovat za odstranění 
příčiny týrání zvířat, a tedy za potrestání 
pachatelů týrání zvířat a změnu legislativy 
v této oblasti. V rámci advokátní kanceláře 
jsme podávali podněty na námi odhale-
né či nám nahlášené případy týrání zvířat 
a často se nám podařilo pachatele odha-
lit a zvířata zachránit. Mnoho našich kauz 
bylo medializováno a čím více se o nás lidé 
dozvídali, tím více přibývalo nahlášených 
případů týrání. Proto jsme se rozhodli, že 
založíme samostatný spolek Hlas zvířat, 
který prosazuje a hájí práva zvířat a na den-
ní bázi spolupracuje s advokátní kanceláří 
PLICKA & PARTNERS. Za tuto spolupráci 
získala advokátní kancelář i to nejvyšší oce-
nění v oblasti práva, a to titul Právník roku 
v roce 2018.

Advokátní kancelář PLICKA & PARTNERS 
je jedinou kanceláří v ČR, která v takovém 
rozsahu a s takovými výsledky bojuje bok 
po boku s Hlasem zvířat za práva zvířat. To 
k nám přivádí i klienty, kteří mají podobně 
jako my etické a udržitelné smýšlení – rádi 
se nechají zastupovat kanceláří, která ctí tyto 
hodnoty. Klienti ví, že i my díky jejich důvěře 
a spolupráci můžeme pomáhat tam, kde je 
to třeba. Své klienty se snažíme vybírat, aby-
chom měli vždy dobrý pocit ze své práce. Je 
pro nás radost pomáhat právem.

-  T A L Í Ř  P L N Ý  U D R Ž I T E L N O S T I  -

Tereza a Robert Plickovi, Hlas zvířat  
a PLICKA & PARTNERS
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Hlas zvířat vznikl v roce 2018. Kolikero uší 
a duší již zasáhl? A jak silně?

To je velice těžké spočítat. Ač naše organi-
zace dosahuje velkých a často až neuvě-
řitelných úspěchů v rámci námi řešených 
kauz a projektů, máme stále pocit, že je 
třeba pomáhat více a více. Zabýváme se 
přímou a nepřímou pomocí zvířatům. Pří-
má pomoc zahrnuje jednotlivé námi řešené 
kauzy a konkrétní zachráněná zvířata, kte-
rých jsou stovky. Jsou to třeba ta z nele-
gálních množíren, ze spárů tyranů zvířat či 
ta, která trpí v nevhodných chovech. Ne-
přímá pomoc zahrnuje zejména prosazo-
vání a tvorbu legislativy ve prospěch zvířat, 
osvětové kampaně, projekty a různé kam-
paně na ochranu zvířat a přírody. Prosaze-
ním správné legislativy jsme nepřímo po-
mohli tisícům až milionům zvířat, která teď 
mají větší oporu v zákoně.

Co potřebujete nejvíce, abyste zvířata 
mohli co nejefektivněji podporovat a po-
máhat jim?

Činnost neziskové organizace Hlas zvířat je 
oproti jiným spolkům v oblasti ochrany zvířat 
a přírody specifická. Efektivně hájíme a pro-
sazujeme práva zvířat a snažíme se potres-
tat pachatele týrání zvířat a jiného nevhod-
ného zacházení se zvířaty. A tam, kde vidíme, 
že je nedostatečná legislativa, podmínky, 
dotační politika apod., se snažíme vše změ-
nit tak, aby byla ochráněna příroda a zvířata. 
Každý den nám přicházejí nové nahlášené 
případy týrání zvířat, kterým se snažíme vě-
novat. Bohužel bez větší pravidelné finanční 
podpory není v našich silách řešit všechny 
případy. Proto sháníme podporovatele, aby-
chom si mohli dovolit zaměstnat právníky 
na plný úvazek a další zaměstnance. Zatím 
případy řešíme díky obrovské podpoře ze 
strany PLICKA & PARTNERS, která nás za-
stupuje po celou dobu zdarma a hradí často 
i nemalé náklady.

Jak vás lidé mohou podpořit?

Aktuálně Hlas zvířat potřebuje asi nejvíce 
finanční pomoc a podporu a samozřejmě 
i zaměstnance na plný úvazek. Možnosti 
pomoci Hlasu zvířat naleznete zde:  
https://hlaszvirat.cz/podporte-nas. A po-
kud lidé chtějí pomoci zvířatům, tak roz-
hodně prosíme, aby zvířata nekupovali, ale 
raději zachráněná zvířata adoptovali. A dále 
také, aby co nejdříve přešli čistě na rost-
linnou stravu, která je z hlediska ochrany 
životního prostředí a zvířat jedinou trvale 
udržitelnou a soucitnou cestou.

Kde se v rámci ochrany zvířat aktuálně 
nacházíme na stupnici od 1 do 10?

Pokud bychom to měli hodnotit komplex-
ně, tedy i se zahrnutím ochrany hospodář-
ských zvířat, není na tom Česká republika 
moc dobře. Na hospodářská zvířata většina 
často zapomíná, přitom každé zvíře cítí bo-
lest, emoce a má mít právo na život stej-
ně jako kdokoliv jiný. Co se týká domácích 
zvířat a jejich ochrany, začíná se to zlepšo-
vat. K celkovému zlepšení by měla přispět 
i naše novela trestního zákoníku, která mj. 
zpřísnila tresty za týrání zvířat a ukotvila do 
právního řádu nový trestný čin chovu zvířat 
v nevhodných podmínkách, který dopadá 
nejenom na nechvalně známé nelegální 
množírny, ale také na nevhodné chovy hos-
podářských zvířat. Dokud ale bude Česká 
republika i Evropská unie podporovat do-
tacemi živočišnou výrobu namísto rostlin-
né a lidé nepřejdou na rostlinnou stravu, 
boj proti týrání hospodářských zvířat bude 
nekonečný, protože je to totiž poptávka po 
živočišných produktech, která nejvíce ovliv-
ňuje to, kolik miliard zvířat ročně se zabije 
či trpí. My náš boj za práva zvířat ale nikdy 
nevzdáme.

-  T A L Í Ř  P L N Ý  U D R Ž I T E L N O S T I  -
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Jak vnímá kancelář PLICKA & PARTNERS 
pojem udržitelnost? A jak s ní drží krok?

Na udržitelnosti si zakládáme a není to pro 
nás pouze slovo či nějaký společenský sta-
tut, ale životní cíl a poslání. Nikdy bychom 
nezastupovali provozovatele velkochovů, 
mlékáren, majitele jatek, uhelných elektrá-
ren, podnikatele či subjekty, které se podílí 
na utrpení zvířat, ničení přírody, diskrimi-
naci osob apod. Snažíme se vybudovat si 
základnu takových klientů, kteří mají radost 
z toho, že mohou být našimi klienty a my 
máme radost, že jim můžeme pomáhat 
budovat udržitelné podnikání. Často našim 
klientům poskytujeme i osvětu a poraden-
ství, jak jejich podnikání posunout více do 
udržitelné podoby a propojujeme klienty 
mezi sebou.

V rámci naší kanceláře se nekonzumují 
žádné živočišné produkty, prostory kan-
celáře jsme zrekonstruovali tak, aby vyho-
vovaly standardům udržitelnosti (včetně 
množství rostlin ve všech místnostech, 
nastavení interních směrnic v oblasti třídění 
odpadů, rovnoprávnosti, zákazu diskrimi-
nace, zásad udržitelnosti apod.), veškeré 
naše společné aktivity a teambuildingy 
jsou vždy doprovázeny veganským stravo-
váním a snažíme se vybírat aktivity, v rámci 
kterých společně s kolegy z kanceláře mů-
žeme pomáhat a naplňovat Cíle udržitelné-
ho rozvoje.

Existují nějaké mýty ohledně kauz a pod-
pory zvířat, které byste chtěli vyvrátit  
a edukovat tak ostatní?

Mýtů je obrovské množství. Živočišný prů-
mysl má po mnoho let budovaný marke-
ting postavený na lžích, kterým většina lidí 
věří, protože byli a doposud jsou těmito 
mýty obklopováni. Určitě každý někdy sly-
šel hlášky: „Alespoň to maso sněz.“ Nebo: 
„Jestli chceš mít sílu a bílkoviny, musíš jíst 
hodně masa.“ A mnoho dalšího. Všude jsme 
svědky utrpení zvířat, denně v rádiu, v tele-
vizi, na billboardech – všude vidíte reklamy 
na živočišné produkty a často klamavé re-
klamy, kdy se například vyobrazují přešťast-
ná zvířata, která se údajně těší na to, až 
vám budou moci dát kus svého těla, své 
mléko patřící jejich dítěti a ne lidem apod.

-  T A L Í Ř  P L N Ý  U D R Ž I T E L N O S T I  -
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Zde je několik základních informací, které 
je třeba si uvědomit:

1. Konzumací živočišných produktů je 
podporováno týrání a zneužívání zvířat. 
Pokud někdo konzumuje živočišné pro-
dukty (nebo je nabízí či prodává), nemů-
že se označovat za plně udržitelný sub-
jekt, za ochránce zvířat ani za ochránce 
přírody. Pokud se tedy někdo snaží 
prosazovat udržitelnost, nesmí sám 
konzumovat a ani na akcích hostit ná-
vštěvníky živočišnými produkty, oblékat 
si či vyrábět výrobky živočišného půvo-
du apod., jelikož tím naprosto ignoruje, 
že živočišné produkty pochází z živých 
tvorů, kteří si vytrpěli obrovská muka 
a často i krutou smrt. Nemluvě o tom, 
jak negativní vliv má živočišný průmysl 
na klima a planetu obecně.

2. Ani konzumace živočišných produktů 
z biochovu není v pořádku. Jak ve vel-
kochovech, tak i na farmách a biocho-
vech zvířata trpí a ve většině případů je 
čeká smrt, cyklus umělých inseminací, 
odebrání dětí a často jejich zabití.

3. Nic jako humánní smrt neexistuje. Je to 
oxymóron. Zvířata mají právo na život 
stejně jako my a není správné, aby ně-
kdo zvířata zneužíval pro mléko, vejce, 
svalovinu apod.

4. Zvířata tu nejsou pro nás, ale s námi.

5. Je třeba, aby každý začal u sebe a po-
stupně si začal uvědomovat, na čem se 
svým chováním k okolí, přírodě, zvířa-
tům podílí.

Bohužel se s mnohými mýty setkáváme 
i na poli udržitelnosti. V dnešní době je 
velice módní a trendy, aby se každý ozna-
čoval za udržitelný subjekt, avšak málokdo 
dodržuje veškeré nároky a Cíle udržitelné-
ho rozvoje. Udržitelnost není pouze o tom, 
že se třídí odpad, je to o celkovém přístupu 
k okolí, přírodě, zvířatům, k chování lidí, kte-
ré ovlivňuje planetu apod. Je tedy potřeba, 
aby se udržitelné subjekty zasadily o to, 
aby na akcích pod jejich křídly byl podáván 
pouze veganský catering. 

Které další kroky by podle vás společnost 
měla udělat, aby byla duševně zdravá 
a vyspělá?

Vše začíná osvětou. Proto bychom byli rádi, 
kdyby se ve školách dětem ukazovala prav-
da. Aby děti věděly, že zvířata, která často 
musí v jídelnách jíst, jsou ta zvířata, která 
milují z pohádek, se kterými si hrají jako 
s plyšovými hračkami. A že je tolik různých 
alternativ stravování, jak se mohou skvěle 
najíst a přitom nepodporovat týrání a zneu-
žívání zvířat.

Osvěta je důležitá i v oblasti množíren, aby 
si lidé uvědomili, že je lepší zvířata adopto-
vat a nikoliv kupovat, obzvláště pokud se 
jedná o neprověřené chovatelské stanice. 

Pojďme se podívat na pár příkladů, čemu 
se jako organizace věnujete. V roce 2020 
podepsal prezident novelu trestního zá-
koníku, díky které budou navýšeny tresty 
za týrání zvířat. Jak se na tento proces 
zpětně díváte? Co za úsilí mu předcházelo 
a čeho přesně se podařilo dosáhnout?

Této novele předcházela nejdříve velká 
bezmoc, kdy jsme i přes všechno naše úsilí 
a nemalé náklady, stres a probdělé noci do-
kázali zachránit zvířata a usvědčit pacha-
tele, který však odcházel od soudu vždy jen 
s podmínkou. Na vině byla nedostatečná 
legislativa, kterou jsme ale dokázali změnit. 

Novele trestního zákoníku předcházelo více 
než 3 000 hodin práce, jednání s poslan-
ci, senátory, asistenty politiků, odborníky, 
sociology, vystupování ve výborech Parla-
mentu ČR, stovky hodin reportáží, rozho-
vorů, práce na zákoně, důvodové zprávě, 
pozměňovacích návrzích apod. 

Ale tato práce se vyplatila a máme z ní 
obrovskou radost. A nyní můžeme z praxe 
potvrdit, že se nám podařilo zahájit již ne-
spočet případů podle nové legislativy a již 
začínají padat spravedlivé tresty. 

Díky této naší novele trestního zákoníku 
má Česká republika od června 2020 jedny 
z nejpřísnějších trestů za týrání zvířat na 
světě. Týrání zvířat již není pouhým přeči-
nem (ale ty nejzávažnější formy týrání zví-
řat jsou již zločinem), je možné pachatelům 
ukládat trest zákazu držení a chovu zvířat 
a hlavně se také podařilo prosadit přije-

-  T A L Í Ř  P L N Ý  U D R Ž I T E L N O S T I  -
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tí nového trestného činu, který se nazývá 
„chov zvířat v nevhodných podmínkách“, 
který kriminalizuje nelegální množírny, ale 
také nevhodné chovy hospodářských zví-
řat. Za nejzávažnější formy takové trestné 
činnosti je pak možné uložit trest odnětí 
svobody v délce trvání 5–10 let. Bez Hlasu 
zvířat a kooperace s advokátní kanceláří 
PLICKA & PARTNERS by se nikdy taková 
změna neprosadila.

Podpisem to ale nekončí. Jakou cestou se 
budete chtít dál ubírat?

Prosadili jsme legislativu, kterou jsme po-
třebovali a nyní odhalujeme případy nele-
gálních množíren, velkochovů apod., kde 
je již možné aplikovat naši novelu. A právě 
nyní je ten čas, kdy potřebujeme sehnat co 
největší podporu veřejnosti, abychom mohli 
co nejvíce posílit Hlas zvířat a potrestat co 
nejvíce pachatelů, a hlavně zachránit co 
nejvíce zvířat.

Velmi aktuální kampaní je ta s názvem 
Kůň není stroj, kde ochránci zvířat po ce-
lém světě bojují za zákazy koňmi tažených 
kočárů a stále více z nich v tomto boji vítě-
zí. Jak je na tom Česká republika?

Po skoro tříletém boji za zákaz koňských 
povozů v centru Prahy se nám v prosin-
ci 2021 podařilo tento byznys zneužívající 
koně zastavit, resp. prosadit novelu tržního 
řádu, kterou došlo s účinností od 1. ledna 
2023 ke zrušení všech tras a míst v Pra-
ze, na kterých mohla být tato překonaná 
turistická atrakce provozována. Podmínky 
centra města jsou pro zdraví a bezpečnost 
koní nevyhovující. Jsme rádi, že jsme moh-
li Radě hl. města Prahy doložit argumenty 
a obsáhlá odborná stanoviska, která jas-
ně dokládají, proč tato turistická „zábava“ 
nemá ve 21. století své místo.

Praha se tak přidala k dalším městům, jako 
je Paříž, Barcelona, Londýn, Řím, Oxford, 
Montreal, Chicago, Salt Lake City, Las Ve-
gas, Palm Beach a další, která se nechtějí 
podílet na využívání koní pro nesmyslnou 
turistickou atrakci. Petici podepsalo již více 
než 12 000 občanů. Úspěch této kampaně 
znamená historický moment.

Probíhá vše dle plánu nebo se objevil ně-
jaký háček?

Naše práce na této kampani nekončí, je-
likož se osobám zneužívající koně jako 
turistickou atrakci, tj. fiakristům,podařilo 
dezinformacemi ovlivnit zastupitelstvo, 
které o věci nemělo tolik informací. Zastu-
pitelstvo tak dalo pokyn Radě hl. m. Prahy, 
aby vytvořila pracovní skupinu, která má 
během tohoto roku posoudit, zda zákaz 
koňských povozů v Praze byl správným 
rozhodnutím. Hlas zvířat je členem této 
pracovní skupiny, pravidelně se setkává 
s odborníky a nadále prosazuje, že zneuží-
vání koní a fiakrová doprava v Praze nemá 
co dělat. Věříme, že závěry pracovní skupi-
ny budou pro koně pozitivní.

Rovněž máme k dnešku nahlášeno něko-
lik dalších měst, kde dochází ke zneužívání 
koní pro kočárové povozy a kde velmi trpí, 
proto se budeme snažit zakázat tuto pře-
konanou turistickou „atrakci“ i tam.

Kdyby vám teď hned mohlo být splněno 
jedno přání, co byste si přáli?

Ukončení utrpení všech zvířat, a tedy s tím 
související přechod všech na rostlinnou 
stravu, ukončení ničení přírody a přírodních 
zdrojů. A aby lidé byli empatičtější a laska-
vější ke všem žijícím tvorům na planetě.

-  T A L Í Ř  P L N Ý  U D R Ž I T E L N O S T I  -
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TRENDY 
ODPOVĚDNOST

-  T R E N D Y  O D P O V Ě D N O S T  -
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Udržitelný design betonových výrobků

Společnost Cementum se zabývá výrobou 
udržitelných betonových výrobků s důra-
zem na design a maximální využití dru-
hotných surovin. V betonových prvcích je 
přírodní kamenivo plně nahrazeno recyklo-
vanou stavební a demoliční sutí.

Design výrobků je koncipován tak, aby bylo 
možné jejich další využití, což lze vidět na 
nově nabízené svíčce. Betonový obal je 
uzpůsoben k naplnění sójovým voskem 
a ošetřen povrchovou úpravou, aby po 
vyhoření svíčky bylo možné případný zbyt-
kový vosk lehce odstranit a obal dále vyu-
žít jako květináč pro bylinky, kaktusy nebo 
sukulenty. Druhou možností je opětovné 
zaslání obalu k dalšímu naplnění vonným 
voskem.

Cementum

Být NADOTEK 

NADOTEK je projekt pacientské organi-
zace DEBRA ČR, oděvní designérky Li-
běny Rochové, výtvarníka Lukáše Musila 
a herečky Jitky Čvančarové. Jeho cílem 
je podporovat DEBRA ČR, tedy pomáhat 
pacientům s nemocí motýlích křídel. „Být 
NADOTEK“ se stalo svébytným synony-
mem solidarity a pomoci pacientům s tímto 
vzácným onemocněním. Ten, kdo je NA-
DOTEK, chrání pacienty, aby se jich nikdo 
„nedotkl“, upozorňuje na jejich zranitelnost 
fyzickou i duševní, zároveň jim je blízko, do-
opravdy na dotek. Dělá to DEBRA ČR, může 
to dělat každý. 

„Být NADOTEK“ je jasně vidět hlavně no-
šením trička NADOTEK. To má symbolicky 
švy zvenku, čímž na sebe velmi upozorňuje. 
Lidé s nemocí motýlích křídel tak nosí trička 
běžně, protože švy je nepříjemně škrábou. 
Trička NADOTEK jsou příjemná pro každé-
ho a vždy nesou motiv navržený výtvarní-
kem Lukášem Musilem. 

Trička NADOTEK prodává DEBRA ČR na 
svém e-shopu a nabízí je i firmám; je to 
smysluplný dárek pro obchodní partnery 
i pro zaměstnance.

DEBRA ČR

-  T R E N D Y  O D P O V Ě D N O S T  -
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Jak na firemní partnerství s dobročinnými 
obchody Sue Ryder

Znáte dobročinné obchody Sue Ryder? 
A víte, že jsou spolehlivými partnery i pro 
firmy? Jejich účelem je prodej darovaného 
zboží, které dostávají především od jednot-
livců a z domácností. Můžete v nich najít ale 
i zboží „s cedulkou“. To jsou nové či partiové 
kusy, které darují firmy. Pro zákazníky ob-
chodů je to vítané zpestření. Většinou se 
jedná o oblečení, ale už přijali i dodávku pl-
nou bot nebo skleniček. „S radostí vás zařa-
díme do rodiny našich firemních podporo-
vatelů, a vaše zboží tak pomůže seniorům,“ 
říká vedoucí obchodů Jan Dominik. 

Jakým dalším způsobem mohou firmy 
obchody podpořit? Stačí uspořádat sbírku 
u zaměstnanců, ze Sue Ryder si rádi pro 
darované věci přijedou. Nebo nabízí záži-
tek „Den v obchodě“ – firmě půjčí obchod 
a její zaměstnanci si zkusí darované zboží 
sami prodat. Pod dohledem odborníků zažijí 
maloobchodní recyklaci na vlastní kůži. Zisk 
z prodeje organizace využije k naplňování 
svého poslání – pomoci seniorům.

Domov Sue Ryder 

Může mít univerzita vkusné a udržitelné 
propagační předměty?

Klíčenky, propisky, diáře, hrníčky s logem – to 
jsou běžné reklamní předměty většiny firem 
a vysokoškolských institucí. O něco jiného se 
snaží projekt FOREWEAR, a to už déle než 
osm let. Společně s Vysokým učením tech-
nickým v Brně navrhli propagační předměty 
z recyklovaného materiálu – v jedinečném 
designu a barvách univerzity. Již dva roky po 
sobě tak má brněnská Fakulta informačních 
technologií VUT možnost prezentovat se ori-
ginálněji a odpovědněji než většina univerzit. 

FOREWEAR pro své výrobky využívá recy-
klovaný materiál z přebytků textilních výrob 
a na ušití pracují chotěbořské švadleny ze 
sociálního podniku. Pro VUT vyrobili orga-
nizéry s kapsou na tablet, zápisníky, tašky 
na víno s QR kódem v designu s IT ikonami 
nebo piknikové tašky. „Jsme moc rádi, že 
tato spolupráce bude pokračovat i v roce 
2023,“ říká zakladatelka projektu Markéta 
Borecká.

Neváhejte se ozvat a navrhnou vám vaše 
vlastní udržitelné firemní dárky.

FOREWEAR

-  T R E N D Y  O D P O V Ě D N O S T  -
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Letáky, vizitky, plakáty, rollupy, velkoformátový tisk,
personalizovaný tisk, digitální výsek

 

 

KONTAKT:

Centrum služeb Broumov – Tiskárna Broumov
Havlíčkova 115, 550 01 Broumov
t: +420 605 104 836, 728 011 509
e: david.tichacek@broumovsko.cz

SOCIÁLNÍ FIRMA S ŠIROKOU NABÍDKOU 
TISKOVIN A PROFI TECHNOLOGIÍ

OBJEDNÁVEJTE ZDE:
onlinekalkulator.tiskarna-broumov.cz
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ROZHOVOR  
S VERONIKOU DUŠKOVOU
Chci být tou nejlepší verzí sebe sama! Chci se pořád 
zlepšovat v mém řemeslu a být změnou, kterou ve světě 
chci vidět

Má optimistickou mysl a velkou vášeň 
k udržitelné módě. Veronika Dušková ve 
svých 18 letech má svou vlastní oděvní 
značku. A po maturitě se těší na vydání své 
letní udržitelné kolekce oblečení. Těší ji, že 
její profil na sociálních sítích dokáže pro-
pojit lidi v 18 i 81 letech. „Starší lidé ocení, 
že se mladí věnují ručním pracím. Mým 
vrstevníkům se zase líbí, že si vytvořím 
kousek přesně podle svého stylu a mnoh-
dy díky upcyklaci i levněji,“ říká Veronika. 
V rámci udržitelnosti by si přála, aby oděv-
ní řetězce byly více transparentní. A také, 
aby lidé věděli, že oblečení má daleko vyšší 
cenu, a to morální a ekologickou.

Kam vedou kroky VEDU clothing? 

Plány mám velké. Po maturitě budu vy-
dávat letní udržitelnou kolekci oblečení, 
na kterou se šíleně těším. Spolu s tím chci 
taky začít s videi na YouTube. Myslím, že je 
to skvělá platforma na budování hlubšího 
vztahu s lidmi a na předávání zkušeností. 
Kam tedy vedou moje kroky? Chci budo-
vat udržitelnou značku oblečení a zároveň 
vytvářet platformu pro lidi, které baví udrži-
telná móda a šití.

A kam směřuje duše Duškové Veroniky? 

Chci být tou nejlepší verzí sebe sama! Chci 
se pořád zlepšovat v mém řemeslu a být 
změnou, kterou ve světě chci vidět. Pořád 
se měním, ale vím, že moje hodnoty se ne-
změní, takže moje duše bude jednat vždy 
láskyplně a ohleduplně k sobě i k ostatním.

V jakém stylu v rámci společenské odpo-
vědnosti a udržitelnosti je ušit svět? Je 
v patchworku, je použito více stylů ste-
hu, má uzly? Potřebuje v něčem rozpárat, 
zastřihnout a přešít? Jak v rámci termínů 
vaší kreativní záliby vnímáte svět?

Spoustu zaběhlých přístupů by chtělo roz-
párat, upravit a znovu sešít. Naše celková 
posedlost materiálními hodnotami a ab-
sence těch morálních nás dostala do si-

tuace, kdy nám zkrátka planeta už nestačí 
a praská ve švech svých zdrojů a možností. 

Přirovnala bych to ke staré děravé plá-
těnce, ve které nosíme stále těžší a těžší 
nákup. Můžeme ji záplatovat zdánlivě do 
nekonečna, nebo ubrat na počtu věcí, které 
v ní nosíme. Udržitelná je však pouze druhá 
možnost.

-  T R E N D Y  O D P O V Ě D N O S T  -

Veronika Dušková, amatérská návrhářka zabývající  
se udržitelností, autorka VEDU clothing
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Jakýma očima se podle vás dívají na udr-
žitelnost lidé stejně staří jako vy i mladší?

Myslím, že moje generace vnímá klimatic-
kou změnu jako mnohem větší problém 
než starší lidé. Daleko více soucítíme s bo-
lestí přírody a vnímáme to jako problém, 
který bude muset být za našeho života 
vyřešen. Málokdo globální změnu klimatu 
zpochybňuje, ale bohužel názor, že jeden 
člověk nic nezmění, neopustil ani moji ge-
neraci. Tento, podle mě, obranný mechani-
smus změnu brzdí úplně nejvíce.

Jak v oblasti udržitelnosti může fungovat 
mezigenerační komunikace? Čím se na-
vzájem mohou obohatit lidé v 18 i v 81?

Myslím, že zrovna tohle funguje na mém 
profilu výborně. Líbí se mi, že šití krásně 
propojuje různé generace. Starší lidé oce-
ní, že se mladí věnují ručním pracím. Moji 
vrstevníci zase ocení, že si vytvořím kousek 
přesně podle svého stylu a mnohdy díky 
upcyklaci i levněji. Díky tomu můžu osvětu 
cílit na všechny věkové skupiny. 

Navzájem se určitě potřebujeme, mladí 
mohou přispět novými nápady a flexibilitou, 
naopak starší generace už ví, co funguje 
a dokáže dobře poradit.

Změna se nestane ze dne na den. Je po-
třeba dělat drobné krůčky a vytrvat. Jaké 
pokroky společnosti z hlediska udržitelné 
módy a designu se vám líbí?

Jako první mě určitě napadá obrovský 
boom sekáčů. Když jsem byla dítě, tak to 
rozhodně nebylo něco, čím bych se chlubi-
la. Naopak teď se z toho stává trend, což je 
to nejlepší, co se mohlo stát.

To stejné se pomalu děje i s udržitelnou 
módou, která je čím dál více žádaná. Málo-
kdy už vidím na TikToku haul (video s před-
vedením nákupu) od řetězce s rychlou 
módou bez komentářů o fast fashion. Je 
skvělé, že na to lidi upozorňují.

Dalším skvělým trendem je minimalistic-
ký šatník... Lidí, kteří nechtějí každé ráno 
dvacet minut vybírat outfit, přibývá a s tím 
i trend kapsulového šatníku. Díky tomu taky 
stoupá zájem o kvalitnější kousky, které vy-
drží roky, což je rozhodně v souladu s udrži-
telností.

Jakými odbočkami cest by se podle vás 
mohly dát módní řetězce, abychom se 
všichni potkali v udržitelném cíli?

Myslím, že nejvíce by k udržitelnosti v módě 
pomohlo, kdyby značky byly více transpa-
rentní. Je v pořádku nebýt perfektní, ale 
není v pořádku mlžit a lhát. Greenwashing 
určitě není řešení. Tohle by podle mě mělo 
ten největší dopad, protože pak by se zá-
kazník mohl rozhodnout, jestli chce pla-
tit takovou cenu. Lidé si neuvědomují, co 
svými nákupy podporují. Oblečení má ve 
skutečnosti vyšší cenu, a to cenu morální 
a ekologickou. 

Inspirace je všude okolo nás. Čím si plní-
te své srdce a obohacujete své myšlenky 
z offline i online světa?

Inspirace chodí opravdu odevšad. Knížky, 
hudba, příroda a další tradiční zdroje inspi-
race. Nejvíce mě však inspirují lidé kolem 
mě a lidé na sociálních sítích. Protože věřím, 
že člověk je průměrem pěti lidí, kterými se 
nejvíce obklopuje, je potřeba pečlivě vybírat, 
koho člověk sleduje a s kým tráví svůj čas.

-  T R E N D Y  O D P O V Ě D N O S T  -
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V Happy právě finalizují první průzkum 
Odpovědného leadershipu v ČR

(Ne)čekané výsledky?

To, že se velká většina dosavadních respon-
dentů průzkumu zabývá engagementem, 
by asi většina z nás čekala. Co ale specia-
listy v Happy mile překvapilo je např. fakt, že 
poměrně zajímavé procento firem aktivně 
řeší work-life balance a odpovědnost vůči 
svým týmům.

Předběžné výsledky také naznačují, že 
i když firmy odpovědnost svých manaže-
rů hodnotí veskrze pozitivně, v rámci jedné 
společnosti jsou poměrně velké až zásadní 
rozdíly mezi jednotlivými manažery, odděle-
ními nebo divizemi.

Kde je kámen úrazu?

Vedle finanční náročnosti je prozatím mezi 
nejčastějšími překážkami uváděna chybě-
jící motivace ke změně – ať už ze strany 
managementu, nebo lidí ve firmě, ale často 
i zákazníků. Některým firmám se však daří 
překážky úspěšně překonávat. 

Jaké konkrétní kroky musely odpovědné 
firmy udělat? 

To a mnohem více se dozvíte na prezentaci 
výsledků průzkumu. Přihlaste se na webo-
vých stránkách www.happy-tc.com.

HappyTraining & Consulting

MALFINI vás obleče trendy a odpovědně

Chcete mít trendy šatník a zároveň být 
odpovědní? Přesně tuto kombinaci pro vás 
připravila firma MALFINI. Největší český 
producent reklamního textilu usiluje o še-
trnost k životnímu prostředí, zaměřuje se 
na pomoc potřebným i na širší souvislosti 
společenské odpovědnosti. 

Vedle triček z nejkvalitnější merino vlny 
a bambusové kolekce ručníků dominuje 
ekologické nabídce certifikovaná kolekce 
textilu z organické bavlny a zcela nově také 
z recyklovaného polyesteru s příznačným 
názvem re-Volution. V rámci převratné změ-
ny v reklamním textilu přináší MALFINI ba-
revně vyladěná trička, mikiny a microfleece 
mikiny, které jsou příjemné na dotyk, slušivé 
a současně dávají šanci na nový život plas-
tovým lahvím znečišťujícím planetu. 

A na jaké odpovědné trendy se můžeme těšit  
u členů Asociace?

MALFINI myslí nejen na vlastní profit, ale 
i na budoucnost nás všech. A co můžete 
udělat vy? Být trendy a současně odpo-
vědní používáním oblečení z ekologických 
a recyklovaných materiálů. Když společně 
podpoříme recyklované výrobky, můžeme 
i společně zanechat lepší svět pro naše děti 
a příští generace.

MALFINI

-  T R E N D Y  O D P O V Ě D N O S T  -
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Kompostovatelný potisk od MERCHYOU

MERCHYOU je textilní tiskárna, která jako 
jedna z mála v Evropě přináší GOTS cer-
tifikovaný potisk. Nyní přichází s revoluční 
novinkou v podobě plně kompostovatelné-
ho potisku.

Jejich nové kompostovatelné barvy na vod-
ní bázi jsou v souladu se standardem Cra-
dle to Cradle Platinum. Ve spojení s GOTS 
textilem vyrobeným z organické nebarvené 
bavlny a jedinečnými nově vyvinutými kom-
postovatelnými obaly z NonOilenu tak lze 
od MERCHYOU získat skutečně komposto-
vatelný produkt. V půdě se nejen přirozeně 
rozloží, ale dodá jí i mnoho živin.

Ve svém experimentu MERCHYOU potvrdi-
lo schopnost potištěného trička a obalu se 
kompletně rozložit. Díky vývoji technologií 
je tak možné plně využívat hodnotu oble-
čení a zároveň chránit naše zdraví i přírodu. 
Kompostovatelný potisk textilu od MER-
CHYOU přispívá k uzavírání udržitelného 
cyklu textilních produktů. S minimálním 
vznikem odpadu je tak v souladu s principy 
cirkulární ekonomiky.

MERCHYOU

Když design a udržitelnost ladí dohromady

Každý den skončí na skládkách přibližně 
125 tun jednorázových kelímků na kávu! 
Značka EQUA chce lidem ukázat, že ob-
starat si každodenní kávu do ruky nemusí 
znamenat zátěž pro životní prostředí. Proto 
představila na českém trhu novinku: de-
signové termohrnky EQUA, které svou jed-
noduchostí pomáhají zákazníkům vytvořit 
si nový návyk – nosit vlastní hrnek všude 
s sebou. Jako stylový doplněk a zároveň 
praktického pomocníka.

„I v mém životě je to nové. Stejně jako když 
jsem ze dne na den začal chodit víc pěšky. 

Rád si užívám dobrou kávu při cestě měs-
tem, ale čím dál víc mi vadilo vyhodit 1–2 
kelímky do koše. Termohrnek EQUA je teď 
už pár týdnů mým společníkem kamkoliv 
jdu. Stejně jako notebook nebo mobil ho 
nosím všude s sebou a mám dobrý pocit, 
že kvůli mým kávám nepřibývá zbytečný 
odpad,“ říká Pavel Houser z firmy Labeloo, 
která je výhradním dovozcem ekologické 
značky nápojových lahví EQUA v ČR.

Termohrnek EQUA je vyrobený z nerezové 
oceli, má keramický vnitřek, protiskluzovou 
podložku a udrží nápoj teplý až 8 hodin.

MojeEQUA.cz

Moment o.p.s. ani v nelehké době nezahálí

Obecně prospěšná společnost má nový 
obchod v ostravském Avion Shopping Par-
ku. S díky přijala nabídku převzít prostor po 
prodejně, která bohužel covidovou krizi neu-
stála. Pro Moment je to obrovská příležitost 
přiblížit cirkularitu blíže k lidem. V létě spustil 
Moment ve spolupráci se Zásilkovnou akci 
Daruj zásilkou (www.darujiobleceni.cz). Díky 
tomuto projektu může veřejnost darovat 
oblečení odkudkoliv, a to stále ještě zdarma. 
Tato spolupráce vrátila do oběhu 67 652 kg 
oblečení. Prodejné kousky, které Moment 
takto dostane, ihned putují do obchodů, kde 
bylo díky tomu prodáno 117 999 kusů ob-
lečení. Přepočteno na jedno bavlněné triko 
vrátil Moment do oběhu 230 000 litrů vody. 
Moment děkuje všem, kdo jej podporují, 
protože každý dar šetří planetu.

Moment ČR

-  T R E N D Y  O D P O V Ě D N O S T  -
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ROZHOVOR  
S EVOU URBANOVOU
Všem svobodomyslným a laskavým ženám, co si dokáží 
investice do svého šatníku dobře spočítat 

Právě těm je určena Nila. Nezávislý ob-
chod a e-shop s širokou nabídkou udrži-
telné módy, originálními bytovými doplň-
ky a dárky. Jeho majiteli jsou Eva a Pavel 
Urbanovi. Eva je podle svých slov zvídavá, 
ráda si věci zkouší, ale je trochu netrpělivá. 
Pavel oproti tomu má talent věci dotaho-
vat, dávat jim hlubší smysl a tvar. Tvoří tak 
skvělé duo, které vytváří z Nily úspěšnou 
rodinnou firmu. Letos oslavili 10 let od 
jejího založení a k narozeninám si nadělili 
knížku Lepší šatník, lepší svět, jejíž je Eva 
autorkou. 

Kterých hodnot se držíte jako Nila i jako 
Eva Urbanová?

To je poměrně široká otázka. Obecně je pro 
mě důležitá svoboda a s ní související re-
spekt ke svobodě ostatních. To, že nechci 
(nechceme) v rámci možností existovat či 
podnikat na úkor ostatních či planety. Ráda 
se obklopuji hodnotnými věcmi a přeji to 
stejné i ostatním, ale opět to nerozlučně 
souvisí s tím, že takových věcí mám málo. 
Je pro mě důležitá určitá střídmost, uměře-
nost, jednoduchost. 

S manželem jste právníci. Kdyby mohl exi-
stovat zákon, který se rádi naučíte nazpa-
mět a budete ho používat v praxi – zákon, 
který by se týkal udržitelné módy, jaké by 
měl znění?

Pravděpodobně by se týkal transparence, 
což je v módě vlastně to nejtěžší. Povin-
nosti komunikovat výrobní cyklus do po-
sledního detailu, včetně podmínek výroby. 
V případě faktické kontroly výrobního sub-
jektu také převzetí odpovědnosti za jeho 
zaměstnance. Ale osobně vlastně nevěřím, 
že by to cokoli zásadně změnilo, na regulaci 
příliš nevěřím. Podpořila bych smysluplnou 
regulaci spotřeby reflektující externality 
textilního průmyslu, například zdaněním 
určitých materiálů či produktů. 

-  T R E N D Y  O D P O V Ě D N O S T  -
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Je právnické vzdělání plusem pro pod-
nikání s udržitelnou módou? Pokud ano, 
v jakém smyslu?

Právnické vzdělání nám pomohlo získat 
povědomí o problematice lidských práv 
a jejich porušování v textilním průmyslu. 
V praktické rovině pak člověku umožní – 
minimálně zkraje podnikání – aby si sám 
určité věci zformuloval či ohlídal, má na-
příklad povědomí o pracovním právu a re-
gulaci byznysu v České republice. Dokáže 
možná lépe určité věci odhadnout a ne-
podcenit. Osobně bych nicméně mnohem 
více ocenila ekonomické vzdělání. 

Jaký vývoj prodělalo toto vaše designo-
vé udržitelné „dítě“ od prvotní myšlenky 
do současnosti? A co ho čeká dál, kam se 
vydá?

Budeme rádi, pokud se bude moci vydat 
cestou dalších prodejen, ať už zde v České 
republice, či v zahraničí. Věřím, že jsme na 
to připraveni. Náš vývoj byl poměrně pře-
kotný, hnaný tím, že já si ráda věci zkouším 
a do vínku mi nebylo dopřáno dost trpěli-
vosti. Naštěstí naopak Pavel má talent věci 
dotahovat, dávat jim hlubší smysl a tvar. 
Součástí našeho vývoje určitě bylo stát se 
fungující firmou, stále rodinnou, ale přeci 
jen již trochu větší.

Jaký vliv na vás má desetileté působení 
Nily?

Určitě jsem se mnohé naučila. Zároveň cí-
tím, že jsem mnohé odevzdala a obětovala. 
Je možná překvapivé, že tomu, co děláme, 
po těch letech věřím spíš více než méně. 
Souvisí to asi s tím, že problémy, které Nila 
pomáhá řešit, se sice v globálu prohlubu-
jí, ale objevují se i první náznaky toho, že 
umíme najít nástroje řešení a lidem není 
problematika udržitelnosti v módě vůbec 
lhostejná. Naopak.

Pro koho je Nila určena? Kdo se u vás 
bude cítit jako doma?

Nila je určena svobodomyslným a laska-
vým ženám, co si dokáží investice do svého 
šatníku dobře spočítat. Navíc mají srdce na 
pravém místě.

Jak poznáte udržitelně smýšlející módní znač-
ku? Jakým způsobem je vybíráte do Nily?

Za udržitelně smýšlející značku považuje-
me takovou značku, která splňuje násle-
dující kritéria: Udržitelnost je jednou z je-
jích primárních hodnot a součástí DNA. To 
znamená, že stejné principy aplikuje na 
celou svou kolekci i způsob tvorby, výroby 

a podnikání. Její prioritou je vysoká kvalita 
a trvanlivost produktů, což považujeme za 
klíčový element udržitelnosti. Tento prin-
cip se propisuje i do způsobu, jak do sebe 
zapadají jednotlivé modely kolekce, i to, jak 
na sebe jednotlivé kolekce stylově navazují. 
Udržitelná značka používá k přírodě šetr-
né materiály splňující vysoké ekologické 
standardy, ideálně s certifikací. Podobně 
je to s doložením etické výroby produktů. 
Samozřejmostí je eliminace dětské práce. 
Pozornost věnujeme i smysluplnému místu 
výroby. Příkladem je umístění výroby v blíz-
kosti přírodního zdroje i místa zpracování 
materiálu, či koncentrace výrobního a pro-
dejního řetězce v geografické blízkosti. 

Jak jsme na tom v Česku s edukací ohled-
ně udržitelné módy? Např. umíme už si pod 
cenou výrobku představit i celý proces?

Myslím, že se to postupem času zásadně 
lepší. Ale uhodila jste hřebík na hlavičku, 
právě představit si celý výrobní proces je 
pro většinu spotřebitelů to nejtěžší. Ne-
souvisí to pouze s cenou, ale i s chápáním 
širších souvislostí a například „lokálnosti“ či 
uhlíkové stopy produktů. 

Jak si nastavit svou mysl i peněženku na 
investování do sebe a udržitelné módy?

Myslím, že pomáhá připomínat si oblíbe-
né pravidlo našich babiček: nejsem tak 
bohatá, abych si kupovala levné věci. Pla-
tí dodnes a možná i o fous více než dřív. 
Obecně pomáhá získat s kvalitní módou 
zkušenost. Je to podobné jako s jídlem 
z poctivých a kvalitních surovin. Kdo jednou 
zkusí, nechce jinak. A raději si odepře fast 
food a našetří na dobrou večeři. 

-  T R E N D Y  O D P O V Ě D N O S T  -
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Ke kulatému výročí jste si také nadělili kníž-
ku Lepší šatník, lepší svět. Čím má být pro 
čtenáře? Co by si z ní měli zapamatovat?

Moje kniha je manifestem za lepší svět 
módy i praktickým průvodcem na cestě 
k vlastnímu kvalitnímu a udržitelnému šat-
níku. Obsahuje – doufám – velké množství 
osvědčených tipů. Pro zájemce je tam pak 
i celá osobní kapitola o vzniku Nily a naší 
cestě, taková „plavba po řece Nila“. 

Pojďme se teď podívat na samotné zpra-
cování knížky Lepší šatník, lepší svět. Jak 
jste vybírala, kdo se na ní bude podílet? 
Jaké jsou jejich silné stránky a komu byste 
chtěla za spolupráci poděkovat?

Na knize má velkou zásluhu moje kolegyně 
Tereza Kaňková, která je autorkou několika 
kapitol a paní Helena Šantavá, která na-
vrhla grafické zpracování knihy. Poděkovat 
bych určitě chtěla také Kateřině Přidalové, 
která dělala redakci knihy a přišla s mnoha 
zajímavými podněty, a Iloně Polanski, která 
knihu ilustrovala. 

V knížce je napsané: „Udržitelnost je ces-
ta, nikoli cíl.“ Jakou cestou aktuálně kráčí-
me? A jaké stopy zanechává Nila?

Aktuálně kráčíme cestou trochu polovi-
čatých a málo radikálních řešení. Pevně 
doufám, že se to včas změní. Naším cílem 
v Nile je předávat informace a ukazovat 
směr v rámci našich poměrně omezených, 
ale přesto nikoli nerelevantních možnos-
tí. Zkrátka děláme, co můžeme a co nám 
dává smysl. Věřím, že stopu zanecháváme 
hlavně v šatnících našich zákaznic a já dou-
fám, že k jejich spokojenosti. 

V knížce píšete i o tom, co zná většina 
z nás  – mám plnou skříň oblečení, ale nic 
na sebe. Co s tím, aby se spíše ujal citát 
„poloprázdná skříň, plná hlava nápadů na 
kombinaci outfitů“?

Prvním a asi nejdůležitějším krokem je 
opravdu protřídění toho, co v šatníku máme 
a co se nám již nehodí, co nenosíme. Ra-
dikální protřídění šatníku bývá lepší než to 
váhavé. Nemusí hned věci posílat dál. Dopo-
ručuji je například uložit do krabice a pokud 
vám ani po několika týdnech nebudou chy-
bět, rozloučení jistě bude méně bolestné. 

Jak pečovat o oblečení?

V principu hlavně spíše méně než více. Vět-
šina lidí příliš pere, příliš suší, příliš žehlí. Dů-
ležité je všechny oděvy pečlivě větrat a prát 
jen tehdy, když je potřeba. Vždy jemně, se 
sníženou teplotou a bez aviváže. Nesušit 
v sušičce a pokud možno ani nežehlit, či jen 
tam, kde je to potřeba. Zvyknout si na tuto 
jednoduchou péči vám ale umožní jen kva-
litní přírodní materiály, jako je vlna, len, hed-
vábí, biobavlna či tencel. Úzce s tím souvisí 
i správná volba střihu, kdy příliš přiléhavé 
oděvy musíme prát zbytečně často. 

Jak se udržet trvalé zelené cesty a nena-
pálit se jen něčím natřeným nazeleno?

Nenakupovat v řetězcích a velkých 
e-shopech. Vybírat si oblečení u značek 
a designérů či u prodejců, kde je udržitel-
nost součástí DNA, samotným důvodem 
jejich existence a motorem jejich práce. 

Jak mluvit s dětmi o udržitelné módě?  
Jak je zasvětit a edukovat?

U malých dětí věřím, že je důležité budo-
vat vztah k přírodě. Čím silnější, tím lepší. 
U starších dětí pak v přiměřeném věku za-
čít předávat informace a hodnoty. Osobně 
doporučuji zhlédnutí filmu The True Cost, 
který je už pro děti od 12 let. 

Znamená lepší šatník lepší svět?  
A co znamená lepší svět?

Pro mě to spojení znamená, že pokud do-
kážeme začít doma, a to přímo ve své skří-
ni, dokážeme změnit i celý textilní průmysl. 
Malými krůčky k velkým výsledkům. Svět 
nepotřebuje jednoho velkého zachránce. 
Spíš spoustu těch malých. 

Co vám včera, dnes i zítra vždy udělá ra-
dost?

Samozřejmě moje děti. Vše, co dělám, je 
pro ně. Ale třeba i to, když na ulici potkám 
naši zákaznici v šatech od nás. A někdy se 
i dáme do řeči. 

-  T R E N D Y  O D P O V Ě D N O S T  -
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Udržitelná výroba a téměř nezničitelný 
materiál z dílny NAVZDORY

Také máte pocit, že dnešní plastové boby 
nic nevydrží? S láskou vzpomínáte na ty, 
na kterých jsme se před 30 lety proháněli? 
Máme něco lepšího.

V NAVZDORY vyvinuli boby, které jsou té-
měř nezničitelné, udržitelné a pekelně rych-
lé! Vyrobené ze staré autoplachty, odpadní-
ho molitanu a autopásů. A protože je každý 
kus originál, sveze se jejich majitel nebo 
majitelka stylově.

Využijí je na maximum nejen děti, které se 
na ně, po celém odpoledni na kopci, mohou 
pohodlně svalit, ale například i jejich rodiče. 
Zejména pak jejich odolnost ocení i 100ki-
loví fotříci, kteří se budou moci na zimních 
radovánkách podílet také.

Kde je koupit? Právě vzniká nový e-shop, 
kde natrefíte nejen na tyhle boby, ale i na 
další up-cycled vychytávky NAVZDORY. Do 
budoucna na e-shopu přibudou i fashion 
a art kousky. Všeobecně se můžete těšit 
na tu nejrozmanitější prezentaci up-cyclin-
gu na české scéně. Inspirujte se na eshop.
navzdory.com. 

NAVZDORY

Jaké odpovědi nabízí členové  
v rámci udržitelné módy?

Současné trendy v udržitelné módě 

Téma udržitelnosti se v módním průmys-
lu stává stále výraznějším. Je to patrné na 
rostoucím podílu recyklovaných materiá- 
lů, oblibě nákupů z druhé ruky a také na 
chystané certifikaci udržitelnosti oblečení 
a obuvi – Product Environmental Footprint 
(PEF). Tu po letech vyjednávání představí 
Evropská unie. 

V obchodech Nila, které se zaměřují na 
udržitelnou módu, se nové módní kolekce 
ponesou v duchu sytých barev a ozvěny 
devadesátých let, určitě ale při zachování 
univerzálnosti a stylové i kvalitativní trvan-
livosti modelů. Kolekcím módy budou letos 
kralovat přírodní odstíny – terakota, ra-
kytník, šalvěj. Oblíbenou rudou a ibiškově 
červenou doplní „studená“ fialová. V paletě 
barev nechybí bledě modrá, výrazná žlutá 
nebo královská modř. Ani milovnice ne-
utrálních tónů nepřijdou zkrátka, těšit se 
mohou na vanilkovou, pískovou či ocelově 
šedou. Potiskům pak dominují květinové 
vzory, ale i kostka v mnoha provedeních. 
Z materiálů se u kolekcí pro jaro/léto 2022 
objevují nejčastěji len, konopí a biobavlna. 

Nila

-  T R E N D Y  O D P O V Ě D N O S T  -



75

Papírnictví s  lokální  výrobou

 Pokud hledáte odpovědnou kvalitní produk-
ci  a zajímáte se o český design, zastavte se 
v pražských Holešovicích. Papírna je český 
výrobce každodenních předmětů. Značka od 
svého založení v roce 2014 rychle upoutala 
mezinárodní pozornost pro sadu papíren-
ských produktů, které jsou kvalitní a cenově 
dostupné.

Papírna sídlí v 5. patře budovy holešovické 
Drutěvy, kde spolupracuje s několika míst-
ními chráněnými dílnami. Vedle k onzultac e  
nad možnostmi upcyklace a šetrn é  výrob y  
zde na leznete  zázemí designového obcho-
du (út, st, čt 12-18) a také studio, ve kterém 
probíhá vývoj a výzkum vlastní obalové 
a grafické výroby. 

Společnost stabilně produkuje řemesl-
ně zpracované kolekce barevných obálek, 
klasických sešitů, originálních diářů, bloků 
a zápisníků nebo dřevěných razítek a škol-
ních pomůcek. Firemní spolupráce a B2B 
nabídka nově doplňuje možnosti e-shopu.

Papírna

Bavlněné oblečení Tchibo bez výčitek

Bavlnu všichni milujeme a je naprosto běž-
nou součástí šatníku. Málokdo si ale uvě-
domí, jak nesmírně náročné na vstupy je 
její pěstování. Na výrobu 1 kg běžné bavlny 
je potřeba neuvěřitelné množství zhruba 
10 tisíc litrů vody!

Proto společnost Tchibo dlouhodobě usi-
luje o to, aby ve svých výrobcích používala 
jen udržitelně pěstovanou bavlnu, která 
významně šetří zdroje vody a zároveň při 
její produkci vzniká, díky eliminaci umělých 
hnojiv a pesticidů, méně CO2. Ke konci loň-
ského roku tvořila biobavlna již 98 % veške-
rého bavlněného sortimentu Tchibo a letos 
je cílem dosáhnout 100 %.

Dalším důležitým příspěvkem k udržitel-
nosti je u výrobků Tchibo využití recyklo-
vaných bavlněných vláken. Staré textilie 
a zbytky z výroby jsou roztříděny, vyčištěny 
a nastříhány na vlákna. Z těchto vláken je 
poté upředena nová příze. To, v porovnání 
s výrobou zcela nových vláken, vede opět 
k významným úsporám vody, surovin, ob-
dělávané půdy a energie.

S bavlněným oblečením Tchibo tak můžete 
z pohledu udržitelné módy vsadit na jistotu! 

Tchibo

Etické kodexy největších českých firem

V kontextu naplňování SDG 4 – Kvalitní 
vzdělání realizuje Vysoká škola PRIGO řadu 
výzkumných studií a šetření týkající mj. 
i společenské odpovědnosti firem a orga-
nizací. Jedním ze zásadních publikačních 
výstupů je článek New trends in codes of 
ethics: Czech business ethics preferences 
by the dawn of COVID-19 v prestižním im-
paktovaném vědeckém časopise Oeco-
nomia Copernicana, který byl zpracován 
společně s autory z Metropolitní univerzity 
Praha. Hlavním cílem a účelem této studie 
byla analýza a účinnost obsahu etických 
kodexů (kodexy chování) dvaceti největších 
českých podniků na základě stanovených 
hodnoticích kritérií: Morální hodnoty (důvě-
ryhodnost, respekt, odpovědnost, poctivost, 
péče a občanství), Etické principy (osob-
nost, solidarita, subsidiarita, environmentál-
ní ochrana) a Pilíře udržitelnosti (ekonomic-
ký, sociální, environmentální).

Vysoká škola PRIGO

-  T R E N D Y  O D P O V Ě D N O S T  -
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Švadlenky – rovné pracovní příležitosti 
i pro lidi se sociálním znevýhodněním

Aufori pomáhá lidem se sociálním znevý-
hodněním. Již přes rok provozuje sociální 
podnikání Švadlenky. V čem se liší od ostat-
ních sociálních podniků v Královéhradec-
kém kraji? Jako jeden z mála cílí na osoby, 
které mají problém najít uplatnění na trhu 
práce z důvodu sociálního hendikepu. 

Švadlenky nejsou pro Aufori jen pracovní si-
lou, stávají se partnery a plnohodnotnými čle-
ny týmu. Podílí se na výběru látek, vymýšlení 
nových výrobků a technologických postupů. 
Švadlenky pracují z domova a jsou plně zod-
povědné za zhotovení celého výrobku. 

Každým svým nákupem u Švadlenek dává-
te práci konkrétnímu člověku. Umožňujete 
mu, aby i přes svoje problémy uplatnil svoje 
schopnosti a pracovně se realizoval. Také 
mu samozřejmě dáváte příležitost vydělat 
si, a být tak ekonomicky méně závislým na 
společnosti či rodině. 

U Švadlenek pořídíte výrobky pro každo-
denní použití nebo i hezké dárky.

Aufori – Sociální podnikání Švadlenky

Střecha nad hlavou, teplo, klid a bezpečí!

Společnost CPI Hotels se zapojila do po-
moci lidem zasažených válečným kon-
fliktem na Ukrajině. Rozhodli se reagovat 
ihned a nabídli to nejdůležitější – střechu 
nad hlavou, teplo a klid. Vyčlenili v rámci 
své hotelové skupiny více než 450 lůžek ve 
více než 10 hotelech nejen na území Česka. 
Vše probíhá ve spolupráci s Asociací hote-
lů a restaurací ČR a Ministerstvem vnitra, 
aby bylo možné koordinovat situaci a volné 
kapacity.

Ubytováním to však nekončí. V polovině břez-
na uspořádali také zaměstnaneckou sbírku. 
Mezi věcmi byste našli oblečení, drogerii, ale 
také trvanlivé potraviny pro děti a dospělé 
nebo hračky. Všechny věci poté putovaly do 
nadačního fondu Šatník, kde si je mohly vy-
zvednout ukrajinské rodiny s dětmi. 

Zároveň si v CPI Hotels uvědomují, že dalším 
důležitým krokem pro uprchlíky je začít pra-
covat v nové zemi. Ve svých hotelech vyčlenili 
několik pracovních míst, které jsou inzerova-
né na stránkách www.jobs4ua.cz. Ukrajinští 
občané se tak mohou stát součástí týmu CPI 
Hotels a více se začlenit do společnosti.

CPI Hotels

Mezinárodní příležitosti pro mladé

Rok 2022 patří mladým a Dům zahraniční 
spolupráce (DZS) jim nabízí řadu příležitostí, 
jak poznat svět i sami sebe. S programem 
Erasmus+ můžou vyjet na výměnu mládeže 
(od 13 let) nebo se zapojit do projektů parti-
cipace (pro nadšence o veřejné dění). Čer-
stvě plnoletí můžou zkusit štěstí v soutěži 
DiscoverEU a vyhrát cestu vlakem po Evro-
pě. Při balení jim přijde vhod příručka Jak na 
cesty eko-logicky. Ti, kteří chtějí nejen zá-
žitky, ale taky podpořit dobrou věc, můžou 
vyrazit do světa jako dobrovolníci s Evrop-
ským sborem solidarity. Zahraniční dobro-
volníci můžou zase přijet k nám. Organiza-
ce najdou zájemce na Evropském portálu 
pro mládež a hodit se jim může publikace 
Otevřít se diverzitě. Skupinky mladých do 
30 let, kteří nechtějí jen přihlížet problé-
mům ve svém okolí, můžou získat finance 
na vlastní projekty. Jak na to poradí brožura 
Vytvoř solidární projekt. Všechny informace 
na jednom místě nabídne akce Evropského 
roku mládeže Příští stanice svět, která se 
bude konat 20. září.

Dům zahraniční spolupráce

-  I N S P I R A C E  -
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Jak se dneska máte?… když jste po mrtvici

Co formuje naši upřímnou odpověď na 
otázku „Jak se máte?“. Někdy přesně víme, 
z čeho naše spokojenost a nespokojenost 
pramení a jindy nemáme ani páru. Když se 
zeptáte člověka po mrtvici, tak očekáváte, 
že jeho odpověď bude souviset s jeho hen-
dikepy. Omyl. 

Kvalita života lidí po mrtvici je mimo hendi-
kepy ovlivňována faktory, jako je jejich role 
v rodině, schopnost pracovat a obstarat se, 
celkovou únavou, ale i finanční situací a se-
xualitou. I když to reflektuje i Světová zdra-
votnická organizace, tak drtivý podíl času 
a energie je u lidí po mrtvici stále věnován 
odstraňování fyzických a kognitivních hen-
dikepů. Rozhýbaná ruka v životě bez práce, 
peněz nebo sexuálního partnera ke spoko-
jenému životu zdaleka nestačí.

ERGO Aktiv k rehabilitaci přistupuje kom-
plexně a právě zvyšování kvality života 
vnímá jako hlavní měřítko úspěšné reha-
bilitace. Myslete na kvalitu života u sebe, 
ale i u lidí po mrtvici, se kterými se potkáte 
v osobním nebo pracovním životě. 

ERGO Aktiv - Centrum neurorehabilitace 
pro osoby se získaným poškozením mozku

Volné pracovní prostředí jako cesta k vy-
nikajícím výsledkům

Člověk stráví třetinu svého života v práci. 
Advokátní kancelář Erudit svým lidem vy-
tváří podmínky k tomu, aby ji trávili s vědo-
mím pohody, vnitřního naplnění a s motiva-
cí dosahovat výborných výsledků.

Zvolila k tomu cestu, která je pro většinu 
zaměstnavatelů tabu.

V Eruditu není stanoven dress code 
a všichni si tykají, oslovení „pane doktore“ 
tu neuslyšíte. Mezi lidmi nepanují vztahy 
nadřízenosti a podřízenosti. Za dílčí agendy 
odpovídají tzv. podporovatelé. Jejich úko-
lem je podporovat ostatní v práci a sebe-
rozvoji.

V Eruditu nemají hlídanou docházku ani 
pevně stanovenou pracovní dobu. Každý 
může pracovat z domova, neomezeně vy-
užívat sick days a po domluvě neomezeně 
čerpat placenou dovolenou. Je v pořád-
ku zůstat bez papírování doma s dítětem, 
vyzvednout si zásilku nebo vyrazit na pro-
cházku, když zrovna nejde práce od ruky. 
Vše je založeno na osobní odpovědnosti 
a domluvě s ostatními.

A výsledek? Funguje to. Setkávají se zde 
lidé, kteří chtějí pracovat a mají svoji práci 
rádi a dělají ji dobře.

Erudit advokátní kancelář

-  I N S P I R A C E  -
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Program Hello Země opět podpoří nápady 
pro udržitelnější planetu

Jak naplňovat vizi udržitelnějšího podnikání 
v malé bance zaměřené na běžné klienty? 
Třídit odpad, netisknout zbytečné doku-
menty, chodit po schodech a jezdit na kole? 
To už je pro Hello bank! i většinu z nás asi 
samozřejmost. A co zrušit plastové platební 
karty a nahradit je virtuálními? Krásná myš-
lenka, ale ne každý klient je na to připraven 
– a co když se i vám vybije mobil a hodinky? 
Proto Hello bank! jako první na českém trhu 
představila platební kartu tvořenou ze 70 % 
recyklovaným plastovým odpadem z oceá-
nů. A do dvou let tímto materiálem nahradí 
většinu svého karetního portfolia. 

Součástí udržitelného rozvoje banky je 
i podpora společensky odpovědných aktivit. 
Proto i letos Hello bank! startuje svůj Pro-
gram Hello Země, kde částkou přes jeden 
milion korun podpoří zajímavé udržitelné 
projekty. V programu spojí síly s klienty a její 
Hello spořicí účet bude zas prospívat všem 
– drobným střadatelům i udržitelnosti. 

Finální částku si pak rozdělí projekty, které 
získají největší podporu u klientů i zaměst-
nanců banky. Výběr udržitelných nápadů 
bude vycházet z projektů přihlášených do 
letošních Cen SDGs. Hello spoření takto po-
může už druhým rokem – loni se díky němu 
rozdalo přes dva miliony korun a vysadilo 
více stromů, pomohlo zdravějšímu obhos-
podařování půdy, zlepšil se život seniorů, 
pomoc získali zrakově postižení a rozvíjely 
se rehabilitace ve virtuální realitě. A jak to 
bude letos? O tom už brzy na webu Hello 
bank!

Hello bank!

Akademie pro budoucí zakladatelky

#HolkyzMarketingu dodávají kuráž ženám, 
které chtějí podnikat. V rámci právě probí-
hající Akademie pro budoucí zakladatelky 
pomohly padesáti ženám z celé republiky 
přijít s podnikatelským nápadem a získat 
praktické dovednosti k založení úspěšného 
byznysu. Účastnice teď se svými projekty 
vstupují do akcelerační fáze.

18. června je pak čeká finální večer, který 
jim umožní vystoupit se svým projektem 
před reálnými investory.

Do programu se zapojily i Grow with Google 
nebo US Embassy a mezi lektory najdete 
třeba Pavlínu Louženskou. Další běh Akade-
mie začíná 2. července a přihlášky už jsou 
otevřené. Přihlásit se může každá žena na 
stránkách www.holkyzmarketingu.cz, a to 
v sekci Akademie pro budoucí zakladatelky. 

#HolkyzMarketingu

-  I N S P I R A C E  -
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ROZHOVOR SE  
SPOLKEM NÁRUČ
Jsme pyšní na stabilní tým zaměstnanců, vedení  
a zdravotně postižené osoby, které Náručí prošli  
nebo ještě procházejí

Spolek Náruč, z. s., který provozuje kavár-
nu a bistro Modrý domeček, čokoládovnu, 
cateringovou výrobnu a Centrum sociální 
rehabilitace patří ke stálicím na poli čes-
kého sociálního podnikání. Zaměstnává 
osoby se zdravotním postižením různého 
charakteru. V lednu 2020 otevřeli novou 
cateringovou výrobnu a čokoládovnu, ale 
pak přišel covid. Toto těžké období se jim 
naštěstí povedlo přečkat. O aktivitách 
spolku jsme si popovídali s Marií Hrdou.

Kdo najde v náruči vašeho spolku útočiště?

V současné době u nás pracuje téměř 60 
osob, přičemž více než 50 % jsou lidé se 
zdravotním hendikepem. 

Náruč je vřelá, hřejivá, uklidňující, nabí-
jející, stejně jako horká káva či čokoláda. 
Které přívlastky byste zvolila pro kavárnu 
Modrý domeček? Pro jaké hodnoty ji lidé 
budou chtít znovu a znovu navštěvovat 
a podporovat? 

V naší kavárně se koncentrují z velké části 
lidé z místní a okolní komunity, ale i turisté. 
Vesměs se jedná o pracující, kteří si k nám 
odskočí na oběd, děti, které jdou ze ško-
ly, seniory, kteří si chtějí jen tak posedět 
a sdílet společné okamžiky nebo rodinky 
s malými dětmi – ty jsme od loňského září 
podpořili otevřením dětského patra v naší 
kavárně. Dostává se nám vřelých a pozitiv-
ních zpětných reakcí jak na interiér a ex-
teriér kavárny, sortiment, tak převážně na 
dokonalý servis, který jsou naši kolegové 
schopni poskytnout. Stává se nám běž-
ně, že při návštěvě náhodného turisty jej 
ani nenapadne, že byl v kavárně s jakýmsi 
jiným režimem a že jej obsluhoval člověk 
s nějakým hendikepem. O to víc je pak mile 
překvapen. Kavárna je útulným útočištěm 
pro všechny ty, kteří si rádi posedí v příjem-
ném prostředí a vychutnají vše, co Modrý 
domeček nabízí. 

-  I N S P I R A C E  -

Společné foto Spolku Náruč



81

Na co jste hrdí, že se vám od založení 
v roce 2007 povedlo?

Jsme pyšní na dlouhou a náročnou cestu, 
kterou se nám podařilo urazit. Na stabilní 
tým zaměstnanců a vedení. Na téměř stov-
ku zdravotně postižených osob, které pro-
šly nebo pořád ještě procházejí Náručí.

Za tu dobu jsme zrekonstruovali kavár-
nu, rozšířili prostory, vytvořili nová pracov-
ní místa. Zorganizovali velké společenské 
akce typu plesů, festivalů apod. Zapracovali 
na sortimentu, školili se a vzdělávali, pře-
nastavili systémy nakupování surovin tak, 
abychom co nejvíce pracovali se sezónními 
potravinami, zaměřujeme se na edukaci 
zaměstnanců v oblasti šetření vodou, su-
rovinami, energiemi. Sledujeme udržitelné 
trendy posledních let. 

V životě nejsou jen veselé chvíle, přichá-
zejí i krize, kterým je třeba čelit. Co vás 
drží nad vodou v takových chvílích? Jak 
jste zvládali covidovou situaci?

Největší projekt, který jsme kdy realizova-
li, bylo otevření nové cateringové výrobny 
a čokoládovny, kousek od kavárny Mod-
rý domeček, v lednu v roce 2020. Potom 
hned přišel covid…

V prvním covidovém roce jsme se spojili 
s organizací, která měla kontakty na senio-
ry a matky samoživitelky, a těm jsme vařili 
obědy. Někdy to bylo i 120 porcí za téměř 
nákladovou cenu. Byli jsme rádi, že jsme 
nemuseli propustit žádné zaměstnan-
ce a že všichni měli práci. To byla priorita. 
Představa, že by měli zůstat doma, byla pro 
nás i naše kolegy na chráněných pracov-
ních místech nemyslitelná. Hrozilo riziko 
ztráty všech návyků, které jsme u nich tak 
dlouhou dobu vytvářeli. 

Měli jsme otevřeno celou dobu výdejové 
okénko. Prodej podpořily známé osobnosti, 
které v našem regionu žijí a i to nám po-
mohlo přivést k nám nové zákazníky. 

Bylo to náročné období pro všechny pod-
nikatele v gastru. Snad se nám jej podařilo 
přečkat a vše těžké je už za námi. Podaři-
lo se to i díky síti dlouhodobě budovaných 
obchodních kontaktů. Tyto společnosti 
nás podpořily na podzim nákupem jedlých 
vánočních dárků pro své zaměstnance 
a obchodní partnery. Aktuálně se už vrací 
i cateringové poptávky na různé konferen-
ce, školení, semináře apod. Zavážíme také 
už zase svačiny do firem. Nezanedbatelná 
byla v tomto náročném období pomoc od 
vás – Asociace společenské odpovědnosti. 

Sdílení je krásná věc. Každá starost je 
s ním menší a každá radost větší. Jak 
s vámi mohou lidé sdílet váš příběh?  
Jak vás mohou podpořit?

Jsme nesmírně vděční všem našim podpo-
rovatelům. Ať už se jedná o sponzory, dárce 
či návštěvníky kavárny. Snažíme se plnit 
sociální sítě informacemi o našich novin-
kách i o běžném životě. 

Vážíme si každé poptávky po cateringo-
vém občerstvení, svačinách nebo jedlých 
dárcích. S radostí zpracováváme nabídky 
a když se uzavře kontrakt – je to jako v kaž- 
dém jiném komerčním obchodním světě: 
máme radost. A velkou. To jsou ty chvíle, 
kdy se celý tým upřímně raduje. Podpo-
řit nás může úplně každý. Buď výletem 
do Řevnic, kde uprostřed náměstí nemů-
že minout kavárnu Modrý domeček, nebo 
finanční podporou prostřednictvím portálu 
Darujme.cz nebo objednávkou jakéhokoliv 
typu občerstvení nebo jedlých dárků. 

-  I N S P I R A C E  -
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Terapeutické tábory, které navrací hra-
vost do života vážně nemocných dětí

Bátor Tábor je neziskovou organizací, kte-
rá poskytuje zážitkovou terapii pro vážně 
nemocné děti a jejich rodiny. Nemocí dítěte 
není zasaženo jen dítě samo, ale celá rodi-
na, a tak Bátor Tábor se soustředí na po-
moc na úrovni všech členů rodiny. 

Jarní rodinný tábor pro onkologické dětské 
pacienty s jejich rodinami proběhl na severu 
Čech. Do aktivit se rodiny zapojily jako celek, 
ale také byl pro každého člena rodiny při-
chystán samostatný program. Dětem při-
nesl tábor nové životní výzvy, zábavné ak-
tivity a pocit začlenění do kolektivu. Rodiče 
dětí společně sdíleli své zkušenosti a sou-
rozenci nemocných dětí měli svůj vlastní 
prostor zažít dobrodružství. 

Bátor Tábor chystá přes léto virtuální tá-
bory a na podzim podzimní tábor opět pro 
celé rodiny. Bátor Tábor pracuje s rozsáhlou 
komunitou dobrovolníků a podporovatelů. 
Pojďte pomáhat spolu s námi.

Nadační fond Bátor Tábor

Jakými inspirativními cestami  jdou členové Asociace?

Nadace Partnerství už dekádu dláždí ces-
tu ven z ruské fosilní závislosti 

Současná energetická krize, vystupňovaná 
ukrajinským konfliktem, ukazuje na prozíra-
vost, kterou představují investice do chyt-
rých a zelených budov. Cestu nezávislosti 
na fosilních palivech (nejen těch ruských) 
vytyčuje Nadace Partnerství.

Nadace Partnerství dokončila v roce 2012 
rekonstrukci svého sídla Otevřená zahra-
da. Naplnila se tak vize vybudovat uhlíkově 
neutrální areál. 

Ten tvoří novostavba a rekonstrukce sta-
rého objektu o celkové podlahové ploše 
2 000 m2 v pasivním standardu. Budovy 
poskytují unikátní data a zkušenosti, jak lze 
snížit závislost na fosilních palivech. A to 
i v centru města, jako je Brno. 

Tato data si přitom Nadace Partnerství 
nenechává pro sebe. Výsledky podrobné 
bilance provozních energií, spotřeby i ná-
vratnosti investic sdílí s veřejnou správou 
i soukromými investory.

Tento způsob výstavby i rekonstrukcí dlou-
hodobě šetří provozní náklady. Nízkouhlí-
kové investice se ukazují i jako podstatný 
prvek energetické bezpečnosti. A v nepo-
slední řadě ukazují cestu ven z energetické 
chudoby.

Nadace Partnerství

-  I N S P I R A C E  -
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Podzim přinese první české poradenské 
centrum pro oznamovatele

Až pětina lidí se setkává s tím, že se u nich 
v práci děje něco nekalého nebo se porušují 
zákony. 

Je správné se ozvat, když vidíte nepravost. 
Není to jednoduché a zvlášť v zaměstnání 
to chce odvahu. Navíc každý oznamova-
tel má jedinečné potřeby. Někdo potřebuje 
právníka, někdo finanční pomoc, jiný osobní 
podporu. A proto vzniká první české pora-
denské centrum pro oznamovatele. 

Whistleblowing centrum je nezávislá plat-
forma provozovaná spolkem Oživení, která 
spojuje odborníky z různých oborů. Centrum 
pomáhá těm, kteří mají odvahu se ozvat, 
zvládnout jejich často složitou životní situaci 
při zachování maximální důvěry. Chcete se 
podílet na vytváření dobré praxe a zvyšo-
vání kultury pracovního prostředí a stát se 
partnery centra? Nebo jste se v práci setkali 
s neetickým či protiprávním jednáním na 
pracovišti? Nebojte se ozvat a zúčastněte 
se slavnostního zahájení činnosti centra na 
podzim 2022. 

Oživení

Ekoznačka a její využití

Ekoznačka je dobrovolným nástrojem zna-
čení výrobků, které jsou v průběhu celého 
životního cyklu prokazatelně šetrnější k ži-
votnímu prostředí a ke zdraví spotřebitele 
a jejich kvalita je na vysoké úrovni. Regu-
lace ekoznačky vychází z právních před-
pisů Evropské unie – nařízení č. 66/2010 
o ekoznačce a pravidelně aktualizovaných 
prováděcích nařízení pro jednotlivé produk-
ty. Tématu se věnuje i známá Zelená doho-
da pro Evropu (Green Deal).

Dle aktuálních pravidel mohou ekoznač-
ku získat výrobky osobní hygieny, čisticí 
prostředky, oděvy a textilní výrobky, barvy 
a laky, spotřebiče, krytiny, nábytek a matra-
ce, zahradnické výrobky, papírové výrobky 
či výrobky v cestovním ruchu. Kritéria jsou 
nastavena tak, aby zohledňovala charakte-
ristiky každého typu výrobku. Hodnotí se ži-
votní cyklus, obsah těžkých kovů, spotřeba 
energie, elektrosmog, konstrukce a mož-
nost výměny dílů, obalové řešení, hlučnost 
či možnost recyklace.

V České republice posuzuje produkty 
a ekoznačku uděluje CENIA – česká in-
formační agentura životního prostředí při 
Ministerstvu životního prostředí. Ekoznačka 
dává zákazníkovi jistotu, že výrobek splňuje 
přísná environmentální kritéria, která zahr-
nují kvalitní vstupní suroviny, šetrný způsob 
výroby a možnost recyklace. Podnikatelé 
mohou ekoznačku využít při marketin-
gu označených produktů a díky certifikaci 
ekoznačkou mohou zvýšit jejich hodno-
tu. V budoucnu lze očekávat i zapojení 
ekoznačení do veřejných zakázek.

PEYTON legal advokátní kancelář
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Benefiční sbírka Akce Cihla opět rozjíždí 
celostátní prodej benefičních cihel

Letos se opět v ulicích měst Čech a Moravy 
budou prodávat benefiční cihly na podpo-
ru lidí s mentálním znevýhodněním. Z vý-
těžků budou podporovány stavby, rekon-
strukce nebo vybavení chráněných bydlení 
i bytů, dílen, stacionářů a dalších projektů, 
v kterých najdou prostor pro bydlení, práci 
a rozvoj lidé se speciálními potřebami. Po 
zkušenostech z předchozích let z před-
chozích let, kdy protiepidemická opatření 
omezila i pohyb na ulici, a pro větší pohodlí 
dárců, se organizátoři rozhodli přesunout 
prodej cihel i do online světa. Podpořit sbír-
ku je tak možné celoročně zakoupením 
virtuální e-cihly na webu www.akcecihla.cz. 
Vzhledem k narůstajícím cenám materiálů 
na opravy budou příspěvky ze sbírky pro 
neziskové organizace významnou pomocí 
pro udržení zázemí pro sociální služby. Pro 
sbírku jsou velkou oporou také firemní part-
neři, pro které organizátoři připravili speciál-
ní program pro dobrovolnické týmy.

Portus Praha

Inspirace z ulice

Ivana je průvodkyně Pragulicu, který se 
zaměřuje na témata jako závislosti, život na 
ulici, chudobu, lidi vyloučené a na jinakost 
obecně. Nabízí práci a podporu těm, kteří 
jsou v nelehké životní situaci.

Ivana už v osmi letech ochutnala alkohol. 
Kvůli násilí v rodině utíkala z domova, skon-
čila v pasťáku a nakonec na ulici, kde strá-
vila neskutečných 37 zim. Díky Pragulicu se 
chopila své příležitosti a už pět let nepije al-
kohol, nebydlí na ulici, má čistý trestní rejs-
třík a aktuálně je v procesu oddlužení. Pra-
gulic má v současné době sedm průvodců, 
kteří mají neméně silný příběh jako Ivana 
a na netradičních prohlídkách Prahy vám jej 
odvypráví – spolu s tím, že vám ukáží Prahu 
trochu jiným pohledem, než bývá zvykem. 

Ivana se také podílí na praguličí novince 
– Štěstíčku, které si můžete pamatovat 
z pouti jako obálku, ve které na vás čeká 
překvapení. Takovéto Štěstíčko si nově mů-
žete zakoupit i na nakupnadobro.cz a pod-
pořit tak lidi bez domova a činnost Pragu-
licu, aby se podařilo k lepšímu změnit více 
osudů – jako ten Ivanin.

Pragulic
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ANKETA
Kdyby vám v rámci udržitelnosti mohlo být splněno  
jedno přání, jaké by to bylo?

BARBORA BACHMEIEROVÁ 
ředitelka Nadačního fondu Simony 

Kijonkové

Moc bych si přála, aby si všichni lidé uvě-
domili, že voda je základ života, že ji všichni 
potřebujeme, a podle toho s ní zacházeli. 
Vždy mě mrzí, když se vodou plýtvá. A při-
tom by se dalo ušetřit tolik vody v kaž-
dé domácnosti. I když se to dost zlepšilo 
a mnoho lidí se snaží vodou šetřit, je stále 
co zlepšovat.

PAVLA LIOLIASOVÁ 
tisková mluvčí a vedoucí komunikace EDUin

Přála bych si vlastní zahradu u každé ško-
ly – takovou, která produkuje zeleninu 
a ovoce, které pak zpracovává školní jídel-
na a děti vypěstované plody dostávají také 
na svačinu. A přála bych si školy, které více 
spolupracují s lokálními farmáři.

ŠÁRKA NEVORALOVÁ 
Internal Communication and ESG/
Sustainability Managerka KB v ČR

Pro celou Skupinu Komerční banky je téma 
udržitelnosti zásadní a klíčové. I proto po-
kračujeme ve snižování vlastních uhlíko-
vých emisí s cílem dosáhnout uhlíkové 
neutrality našeho provozu do roku 2026. 
Společně s našimi klienty tvoříme lepší 
a udržitelnou budoucnost prostřednictvím 
zodpovědných a inovativních finančních ře-
šení. Přáli bychom si, aby se, ať už jednot-
livci, nebo firmy, vydali na tuto cestu s námi. 
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Pomoc ukrajinským nemocnicím

Ve čtvrtek 24. února 2022 začalo něco, co 
jsme si v současné Evropě neuměli před-
stavit – válka na Ukrajině. Po prvotním šoku 
z příchozích zpráv začali v Pro-Charitu 
přemýšlet, jak mohou jako sociální podnik 
válkou zasaženým lidem pomoci. Impuls ke 
konkrétní činnosti dal Michal Krejčí, výkonný 
ředitel integračního sociálního podniku Pro-
Charitu s.r.o., dceřiné společnosti Oblastní 
charity Červený Kostelec. První dodávka 
s pomocí vyjela v sobotu 26. února 2022. 
Počáteční zkušenost s dopravou materiálu 
na polsko-ukrajinské pomezí podnítila dal-
ší plánování. Rychlá reakce zaměstnanců 
a managementu sociálního podniku vedla 
k zorganizování pružného systému dopra-
vy zdravotnického materiálu dodávkovými 
vozy přímo do kriticky vytížených nemocnic 
v Užhorodě, Lvově a Ivano-Frankivsku.

Díky mnoha ochotným dárcům z řad jed-
notlivců, zdravotnických firem a institucí se 
podařilo během 4 týdnů závozů dopravit na 
Ukrajinu pomoc v hodnotě téměř 22 milio-
nů Kč.

Pro-Charitu

Čím nás mohou inspirovat další členové?

ČSOB a Družstvo SDZP motivují hendike-
pované k rekvalifikaci a vzdělávání

Spolupráce Družstva SDZP a ČSOB v Hrad-
ci Králové začala v roce 2019 a necelý rok 
nato se podařila integrace čtyř hendikepo-
vaných do týmu, kteří pracovali na faktura-
cích a digitalizaci dokumentů. Specializací 
družstva SDZP jsou technické obory, proto 
se podařilo zajistit díky rekvalifikaci další 
zaměstnance, kteří však začali nově spolu-
pracovat na dálku. Banka tak mohla nasta-
vit určitý vzor a tzv. proof of concept, že lze 
dobře spolupracovat i přesto, že zaměst-
nanci nejsou fyzicky v bance. Aktuál- 
ně banka spolupracuje s 11 klienty SDZP 
a to napříč bankou v různých odděleních; 
z toho 10 lidí spolupracuje právě na dál-
ku. Jejich pracovní náplň zahrnuje obvyk-
le administrativní úkony, jako např. příjem 
dokladů a požadavků a jejich evidenci 
a zpracování. Věnují se ale také oblas-
ti inteligentní procesní automatizace, kde 
např. spravují a vyhodnocují procesy soft-
warových robotů nebo testují software in-
terních aplikací banky a evidují defekty.

Družstvo SDZP
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Je to sice náročnější, ale o to hezčí cesta

Je možné i s hendikepem odvádět kvalit-
ní práci? Lze i z hendikepu udělat výhodu?  
V Teamcaffe se během dvou let přesvědčili 
o tom, že vše je možné. Hendikep může být 
překážkou, ale překážky jsou od toho, aby 
se překonávaly. Od vzniku kavárny a e-sho-
pu se tým rozrostl o 12 skvělých kolegů. Ze-
jména dva z nich jsou velkou inspirací. Jde 
o kurýry na vozíčku – Ondru a Gabču. Kvůli 
svému hendikepu se museli adaptovat na 
cestování pomocí MHD a zvyknout si na 
komunikaci s cizími lidmi, bez jejichž pomo-
ci nejsou schopni vykonávat některé běžné 
činnosti. Avšak právě díky svému hendi-
kepu si osvojili dovednosti, které jsou pro 
kurýry nejpotřebnější, tedy dobrou orien- 
taci v terénu, komunikaci s lidmi a samo-
statnost.

Být kurýrem není pro Ondru s Gabčou pou-
ze zaměstnáním, ale především posláním, 
skrze které jsou zase oni potřební pro zá-
kazníky. I když je cesta někdy náročnější, 
o to hezčí může být.

Teamcaffe
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KNIHONIÉRA
Nikdy nevíte, kterou otevřete. Nikdy nevíte, která vám může změnit život.

Vnímáte potřebu se posunout v některé oblasti vašeho života dál? 
Nebo se chcete jen porozhlédnout? Namíchali jsme knižní mix inspira-
ce, vzdělání a jiných úhlů pohledu na svět, kde si každý najde to své,  
co využije. Ať je mu pět či padesát.

Život na naší planetě 
David Attenborough

David Attenborough je nejznámějším britským tvůrcem přírodovědných 
filmů. Ve své dosud nejosobnější a nejotevřenější zpovědi se ohlíží za svým 
životem a historií vývoje života na Zemi.

Čísla nelžou 
Václav Smil

Čísla nelžou. Ale jakou pravdu sdělují? Celosvětově uznávaný kanadský 
vědec českého původu nás ve své knize bere na faktografickou výpravu za 
poznáním. 71 tematických kapitol přináší kromě nových informací a fasci-
nujících příkladů z energetiky, dopravy či ekologie také odpovědi na otázky 
typu: Proč elektrická auta zatím nejsou šetrná k životnímu prostředí? A jak 
lidstvo a vynálezy moderního světa ovlivňují život na naší planetě?

SLOVEGÁN 
Nikoleta Kováčová

78 tradičních slovenských receptů v netradiční veganské verzi v prvním díle 
kuchařky Nikolety Kováčové. Nechybějí největší vychytávky slovenské ku-
chyně – halušky, pirohy, guláš, svíčková nebo segedín. 78 receptů veganské 
slovenské kuchyně vás čeká i v druhém díle. A v třetím díle, který Nikoleta 
Kováčová právě připravuje, se můžete těšit na veganské dezerty.
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SOUZNĚNÍ A SÍLA POMOCI

To, k čemu došlo v noci z 23. na 24. úno-
ra, by se nikdy a nikde nemělo dít. Aby zlo 
nepřevážilo, vzedmula se ve většině států 
vlna dobra, solidarity, pomoci a empatie. 

Víme, že ten hlavní úkol je na samotných 
Ukrajincích a jejich obdivuhodné odvaze 
a statečnosti, ale věříme, že každá kapka 
pomoci pomůže. A když se kapky spo-
jí v moře a oceán, vytvoří obrovskou sílu 
solidarity.

Na následujících řádcích uvádíme jen pár 
příkladů obrovské vlny solidarity. Děku-
jeme ale za každého z vás, kdo se zapojil  
a lidem na Ukrajině se rozhodl pomoci.

Česko.Digital opět ukázalo, jak rychle 
a efektivně dokáže zmobilizovat své dob-
rovolníky. Stejně jako před dvěma roky 
v době začínajícího covidu, kdy v podstatě 
ze dne na den vznikl portál Učíme online, 
se teď odborníci z Česko.Digital zaměřili na 
koordinaci dobrovolnické pomoci s webo-
vým rozcestníkem Stojíme za Ukrajinou, 
který už navštívilo přes 300 000 lidí.

Vznikla řada finančních sbírek pod jménem 
silných neziskových organizací působících 
u nás, ale i na Ukrajině. Díky systematic-

kému fungování odborníků tak mohla být 
pomoc efektivně a rychle alokována. Jsou 
mezi nimi také členové Asocice, například 
ADRA, Člověk v tísni, Lékaři bez hranic, 
Charita Česká republika nebo třeba Nada-
ce rozvoje občanské společnosti. Češi už 
na Ukrajinu darovali přes 2,7 miliardy Kč.

Potravinové banky se od vypuknutí kon-
fliktu staly hlavním zdrojem potravinové 
pomoci pro uprchlíky v České republice. 

Materiální podporu nabídli ve spolupráci 
s potravinovými bankami také firemní čle-
nové, například Lidl a Kaufland, společně 
věnovali zboží v hodnotě desítek milionů 
korun. Pomoc skrze různé iniciativy dále 
nabídly společnosti Tesco, ROSSMANN, 
PENNY, Unilever, Tchibo a další…

Skupina ČEZ hned druhý den po zaháje-
ní ruské invaze vyhlásila Zaměstnaneckou 
sbírku. Během tří týdnů se díky zapojení 
2 596 zaměstnanců podařilo vybrat té-
měř 7,3 milionu korun, které Nadace ČEZ 
zdvojnásobila na 14,6 milionu korun. Sku-
pina ČEZ také poskytla materiální pomoc. 
Např. podnikoví hasiči z Jaderné elektrárny 
Temelín poskytli deset speciálních hasič-
ských obleků (tzv. těžkých kompletů) do 
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sbírky na pomoc hasičům na Ukrajině, ÚJV 
Řež zase darovala notebooky ukrajinským 
středoškolákům, kteří se začleňují do míst-
ních škol.

Skupina ČEZ myslela i na své zaměstnan-
ce, které situace na Ukrajině zasáhla osob-
ně. Pomohla jim finančním příspěvkem 
či psychologickou podporou. A svým za-
městnancům a všem zákazníkům MOBILU 
OD ČEZ zařídila bezplatné volání a SMS na 
Ukrajinu.

Nadace ČEZ vyhlásila 1. března Krizový 
grant Ukrajina, který slouží na úhradu pro-
vozních nákladů – například ubytování, 
stravování, léků, hygienických potřeb, oša-
cení apod. Během dvou týdnů vyčerpalo 115 
žadatelů částku přesahující 5 milionů korun. 

Také v Kooperativě intenzivně pomáhají 
– kromě finanční a materiální pomoci uby-
tovala Kooperativa přes 150 svých ukra-
jinských kolegů, kterým zajišťuje základní 
podporu. Dále Kooperativa vyhradila svůj 
mediální prostor v TV na podporu spotu 
PomáhejUkrajině.cz. Mateřská skupina VIG 
navíc založila Family fond se základním 
vkladem 5 milionů eur s cílem poskytnout 
přímou finanční pomoc. 

Firmy pomáhají také tím, co samy umí nej-
lépe. Ve Vodafonu například zorganizovali 
sbírku mobilních telefonů, se kterou po-
máhali zaměstnanci. Přes 1 500 vybraných 
telefonů navíc vybavili předplacenou SIM 
kartou v hodnotě 500 Kč. Mobilní operátoři 
zajišťují také signál v táborech na hrani-
cích s Ukrajinou nebo poskytují své služby 
v podobě volání a SMS mezi ČR a Ukrajinou 
zdarma jako třeba T-Mobile.

S logistikou při sbírání vybavení pro ukrajin-

ské obyvatele pomáhá také Zásilkovna, kte-
rá prostřednictvím iniciativy #techresistance 
dopravuje staré mobilní telefony, powerban-
ky a notebooky od jednotlivých dárců.

Komerční banka nabídla v prostorách své-
ho pražského školicího centra ubytování 
pro 40 žen a 51 dětí, včetně zajištění stravy, 
základních potřeb a jednorázového finanč-
ního příspěvku. V centru navíc pomáhají 
sami zaměstnanci. Skupina Komerční ban-
ky dále darovala 10 milionů korun Českému 
červenému kříži. 

Nadace České spořitelny a Asociace pu-
blic relations spustila projekt na podporu 
mediální gramotnosti středoškoláků. Cílem 
je zlepšit orientaci studentů v mediálním 
prostředí v době válečného konfliktu, kdy 
mohou být vystaveni proruským dezinfor-
macím.

Skupina TESCO věnovala Ukrajinskému 
červenému kříži téměř 30 milionů korun. 
Spustila mimořádnou sbírku potravin a za-
městnaneckou sbírku na pomoc lidem na 
Ukrajině. Zákaznické dary a finanční pří-
spěvky pak zdvojnásobila. 

Právní kancelář PEYTON legal se mimo jiné 
zapojila například do poradenství pro ukra-
jinské občany v oblasti právních náležitostí 
spojených se zaměstnáváním v rámci Mee-
tUp setkání se společností Atacama.

Mezi lidmi, kteří byli nuceni kvůli válce 
opustit své domovy, jsou také lidé s vada-
mi sluchu, ty se pak u nás potýkají hned se 
dvojí komunikační bariérou. Nejen že ne-
ovládají psanou češtinu, ale také neznají 
český znakový jazyk. Nezisková organizace 
Tichý svět nabízí podporu a konzultanty na 
všech svých pobočkách.
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www.a-csr.cz

Staňte se součástí největší iniciativy 
společenské odpovědnosti a Cílů  
udržitelného rozvoje od OSN v Česku

Projekty
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TUESDAY
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Vytištěno odpovědně v Tiskárně Broumov.


