
SDGs
České naděje, udržitelnost a chuť změnit svět. 
Jaký pozitivní vliv mají Ceny SDGs?
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Asociace společenské odpovědnosti
Asociace společenské odpovědnosti je největší iniciativou společenské odpovědnosti (CSR) 
a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN v Česku. S jasnou vizí, aby se společenská od-
povědnost a udržitelnost stala přirozenou součástí podnikání i fungování každé organizace 
v Česku. Pod jednou střechou. Asociace hájí zájmy více než 410 členů z řad korporátního, ne-
ziskového, vzdělávacího i veřejného sektoru s cílem zvýšit jejich potenciál a kompetence v ob-
lasti CSR a udržitelnosti. Od roku 2017 udílí prestižní Ceny SDGs, unikátní ocenění za napl-
ňování globálních cílů. A rozvíjí i kulturu dárcovství – od roku 2016 zastřešuje v Česku Giving 
Tuesday, který je Světovým dnem štědrosti. Nově se také podílí na změně nákupního chová-
ní v Česku skrze projekt Nakup na Dobro, jenž představuje e-shop s odpovědnými dárky, které 
skutečně mají smysl – pro obdarované, společnost i přírodu.
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Měníte svět k lepšímu? Touto otázkou každo-
ročně oslovujeme v Asociaci společenské od-
povědnosti (A-CSR) nové projekty a organiza-
ce, aby se zapojily do Cen SDGs. A každý rok 
nacházíme další a další inovativní a empatic-
ké organizace, kterým Česko a svět nejsou lho-
stejné.

Navážu slovy Jana Wericha: „Když už člo-
věk jednou je, tak má koukat, aby byl.“ A já mu-
sím uznat, že všechny organizace tedy skuteč-
ně koukají, aby byly. Letos se nám přihlásilo 
celkem 238 projektů. A i když vyhrát mohlo jen 
pár, vážím si každého z nich, co se snaží být 
součástí změny k lepšímu. 

A po jakých inspirativních cestách jsme se 
vydali tento rok?

Letošní ročník Cen SDGs by se, myslím, moc 
líbil Janu Amosi Komenskému, který razil hes-
lo „škola hrou“. Hlavním tématem se totiž sta-
lo vzdělávání. A nebyli bychom to my, abychom 
ho nepojali hravě. Kdo nás zná, ví, že máme 
pokaždé velké sny a podle hesla „sky is the li-
mit“ jsme si zvolili horkovzdušné balony, aby-
chom mohli letět za skvělými nápady a zároveň 
budoucím generacím předat lepší zítřky, lepší 
místo k životu na Zemi. No a pak? Pak už jsme 
si na téma hravost povolali mistry v oboru, nej-
lepší učitele – a také specialisty, totiž děti. Čis-
té duše, odvážné a zvídavé, které se rády učí 

novým věcem a dovednostem. Děti, pro kte-
ré udržitelnost není cizí slovo a mají smysl pro 
spravedlnost. Budoucí generace a naše nadě-
je, která se nebojí překážek a má smysl pro hu-
mor. 

Na cestě letošním ročníkem jsme v rámci té-
matu vzdělávání připravili společně s Impact 

Hub ČR pro širokou veřejnost vzdělávací pro-
gram, Akademii SDGs, který všechny vybavil 
potřebnými informacemi o udržitelnosti. Spus-
tili jsme také online Hru za lepší svět, která po-
pulárně naučným způsobem podporuje pře-
mýšlení o Cílech udržitelného rozvoje od OSN. 
A do třetice všeho inspirativního jsme s nakla-
datelstvím Albatros vydali knížku. Knížku Mia 
a svět, která nás všechny vede k nadějné my-
šlence, že na Zemi můžeme žít i tak, abychom 
její krásy zachovali i pro další generace. 

A já jsem velmi vděčná, že všechny přihláše-
né organizace i všichni naši členové přemýš-
lejí právě tímto způsobem a chtějí si navzájem 
pomáhat a sdílet své zkušenosti. To se ukáza-
lo i na samotném udílení Cen SDGs, kde vládla 
přátelská, spojenecká a inspirativní atmosféra. 
Díky vám všem za každý otisk na naší společné 
cestě k udržitelnosti.

A co dál? Do příštího roku míříme s ideou 
spojit Ceny SDGs s českým předsednictvím 
v Radě EU a hledat ty nejlepší projekty nejen 
z Česka, ale i z celé Evropy. A uvidíme, co dal-
šího nás ještě čeká. Pojďme se na to připravit. 
3, 2, 1. Vzhůru do oblak!

Lucie Mádlová
zakladatelka a výkonná ředitelka 
Asociace společenské odpovědnosti

Úvodní slovo
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Spojení autorek Barbary Nesvadbové a Lucie 
Mádlové a ilustrátorek Renáty Fučíkové, Evy 
Bartošové a Zuzany Mulíčkové. V případě této 
knížky se nejen budete usmívat a dojímat nad 
příběhem malé milé Mii, která jako každé zvída-
vé dítě objevuje, jak a co funguje. Budete se ko-
chat nad pohádkovými ilustracemi, které hravě 
dokreslují celou atmosféru. Ale zároveň se do-
zvíte další informace o tom, co to znamená po-
jem společenská odpovědnost, Cíle udržitelné-
ho rozvoje od OSN a mnoho dalšího. 

Umíte si představit, až si knihu budete pro-
čítat se svými dětmi, že najednou vykřiknou: 
„Mami, tati, já chci taky změnit svět!  Chci být 
jako Mia.” A vy budete vědět, jak je co nejlépe 
podpořit a inspirovat je? Jak radí Lucie Mádlová: 
„Nepotřebuješ mít superschopnosti, horu svalů 
ani hned nemusíš zachránit celý svět. Stačí za-
čít přemýšlet o své budoucnosti. Zní to vcelku 
jednoduše, co říkáš? Zamysli se nad tím, co je 
pro tebe důležité. Na čem ti v životě opravdu zá-
leží a co můžeš udělat pro to, aby se to zlepšilo.“

Lahodí to vaším uším? Tak vás ještě na čte-
ní knížky navnadíme rozhovorem s ilustrátor-
kou Renátou Fučíkovu. Ať tu mozaiku společen-
ské odpovědnosti a spolupráce máte celistvou 
a pestrobarevnou.

Knížku Mia a svět zdobí nádherné ilustrace, 
které jste vytvořila společně s Evou Bartošo-
vou a Zuzanou Mulíčkovou z ateliéru fakulty 
Sutnarka. Jaká filozofie a proces stojí za ilus-
tracemi?
Příběh vzniku ilustrací je prostý: autorka idey 
celé knihy, Lucie Mádlová, znala mou práci už 
z dřívějška. Hlavním impulzem k tomu, aby mě 
oslovila, byly mé dekory na porcelánu jedné svě-
tové firmy. Dostala tehdy nápad, abych něco 
podobně kosmopolitního vytvořila pro její pro-
jekt udržitelnosti. Jenomže já jsem byla po celé 
jaro i léto přetížená prací – především pedago-
gickou. Vedu dosti početný Ateliér didaktické 
ilustrace na SUTNARCE, v tu dobu navíc v on-
line režimu v pandemických opatřeních. Takže 
času bylo málo. Ale jsem obklopena vynikající-
mi studenty. Proto jsem v nakladatelství navrhla, 
že soubor ilustrací vytvoříme v týmu, abychom 
včas stihli výrobu knihy.

Jaké jsou výhody tvořit v týmu? Čím jste si 
byly s Evou a Zuzanou navzájem přínosem? 
Eva je moje bývalá studentka, naprosto skvě-
lá kreslířka s velkým smyslem pro detail. Zuza-
na byla naopak studentka prvního ročníku – ale 
svými pracemi prokázala senzitivitu a schop-
nost akvarelem vyjádřit něžnou atmosféru. Pro-
to jsme si práci rozdělily. 

Pokusily jsme se ilustracemi vytvořit tři sou-
běžné a prolínající se linie. Zuzana ilustrova-
la skutečný svět malé Mii – tedy Český Krumlov, 
její domov, hračky, předměty z domova. Eva si 
vzala na starost zobrazení přírody ohrožené i té 
zachráněné. Její podmořské ilustrace jsou sno-
vé a stylizované.

A vy?
Já jsem nakonec vytvořila sadu velkých výjevů 
ze světa ohrožených zvířat i lidí. A protože naše 
kniha míří k malým čtenářům, rozhodla jsem se 
kritické situace vyjádřit jako jakousi pohádku. 
Ta musí mít dobrý konec – ale ten je až za obzo-
rem naší knihy. Ten dobrý konec totiž musí v bu-
doucnosti vytvořit sami čtenáři. Je to naděje, že 
všechno dobře dopadne, ale musíme dobrému 
konci napomoci a postarat se o náš svět.

Dokáže v týmu tvořit každý? Dokážeme jako 
společnost fungovat v týmu?
V týmu je možné – a mnohdy dokonce nutné 
– pracovat. Ženy jsou hodně dobré týmové 
hráčky, mají to v genech, za desítky tisíc let se 
naučily myslet kolektivně, myslet na děti, na 
domov, obec a celek. Dokážou si navzájem 
naslouchat a poslední staletí je naučila 
stát při sobě. Mají empatii, využívají intuici, 
dovedou jednat ohleduplně. V toku historie 
jsou jako voda, která trpělivě opracovává 
skálu. Věřím, že společnost, v níž ženy 
dostanou větší prostor, bude fungovat lépe 
než ta dosavadní.

Devítiletá Mia má v knížce mnoho otázek. 
Létají vám hlavou nějaké otázky ohledně 
planety, společnosti, udržitelnosti?
Jistěže létají. Vždyť se denně setkáváme 
s projevy změn klimatu. Navíc mám čerstvě 
dospělého syna, záleží mi na jeho budouc-
nosti, na budoucnosti dětí, které jednou bude 
mít on sám. A jsem obklopena velkou skupi-
nou studentů, jejichž obavy vnímám a sdílím 
s nimi. Někdy se říká, že práce se studenty 
omlazuje. Mě spíše učí větší zodpovědnosti.

Lepší svět nejen v rukách objevitelky Mii
Číst si knížku bez ilustrace, je jako mít písničku jen s textem  

a bez melodie. Najednou vám chybí ta správná souhra a harmonie,  
díky níž vás výsledné dílo pohltí, a vy se do něj zamilujete.  

A to správné spojení nastalo v knížce Mia a svět. 
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Co byly ty klíčové důvody, proč jste se 
chtěla podílet na knížce? V čem knížka 
i Asociace společenské odpovědnosti 
lahodí vaší duši?
Projekt mě zaujal. Uvědomila jsem si, že každý 
drobný čin může pomoci. A proč by nemohl po-
moci třeba příběh vyprávěný dětem jako jakási 
pohádka? Malé děti jsou přístupné spíše příbě-
hům než nějakým poučkám nebo dokumentům. 
Právě proto jsem se pokusila ilustracemi – inspi-
rovaná rukopisem Barbary Nesvadbové – vyprá-
vět i další intenzivní příběhy, které působí jako 
soudobé pohádky. Připojila jsem migrační kri-
zi, dětskou práci, plynovod v americké prérii, po-
žáry v tropických jihoasijských lesích... Za nejsil-
nější považuji ilustraci ledních medvědů, matky 
a mláděte, pod oblohou znečištěnou uhlíkový-
mi stopami za letadly. Ledové kry se rozpada-
jí a vzdalují od sebe, mládě se nevratně vzda-
luje od matky. Myslím, že tohle je obraz, který 
mohou malé děti pochopit. A mohou díky němu 
apelovat na své rodiče, aby mysleli na udržitel-
nost planety.

Jakýma očima se díváte na svět? Dětskýma? 
Dospěláckýma? A jak ten svět vypadá?

Když je potřeba, pokouším se svět vnímat oči-
ma dítěte. Naše děti naštěstí žijí v harmonic-
kém světě. Ale je třeba jim ukázat také svět jiný 
– poškozený a ohrožený. Ovšem tak, abychom 
je neděsili, jen upozornili. Není zapotřebí se bát 
drsnějších detailů. I v pohádkách hrozí hrdino-
vi setnutí hlavy, a děti se přesto neděsí. Pohád-
ka je vychovává a učí správnému vnímání dobra 
a zla. Naše moderní pohádka má docela stej-
ný úkol.

Je klíčem k odpovědnější společnosti naslou-
chání a vzájemné mezigenerační učení se?
Jsem obklopena desítkami mladých studentů 
a snažím se vnímat jejich obavy a respektovat je. 
Je velmi užitečné opustit uvažování své genera-
ce. My jsme vyrůstali v době totality, v době vy-
mývání mozků a určitého hmotného nedostatku. 
Při první možné příležitosti jsme chtěli všech-
no dohnat, po pádu režimu jsme si užívali svo-
body plnými doušky a cestovali. Ale také jsme 
nakupovali a hromadili věci, které jsme často 
vlastně ani nepotřebovali a nezajímali jsme se, 
kde vznikly a kdo je vyrobil. V posledních letech 
jsem se – a dosti i díky mým mladým přátelům – 
trochu napravila a utlumila svoje potřeby.

„Víš, maminko, ze všeho nejvíc bych si přá-
la změnit svět.“ Tak zní poslední věta kníž-
ky. Přála vy jste si někdy změnit svět? A po-
kud ano, tak kdy a jakým způsobem?
Když jsem byla v první třídě, panoval v naší 
zemi totalitní režim, začínala normalizace. Ve 
škole nám pak vnucovali pokřivené názory, 
všude panovalo ovzduší strachu a lži. Něco 
jiného jsme říkali otevřeně doma, jinak jsme 
museli mluvit ve škole. Myslím, že jen málo 
malých dětí by si tehdy nebo i dnes trouflo 
vystoupit proti takovému stavu a být hrdiny. 

Měli jsme ale mnoho drobných snů. Ten-
krát jsem, upřímně řečeno, nechtěla svět 
přímo měnit. Chtěla jsem ho poznat. Hlta-
la jsem knihy a filmy – díky tomu můžu v do-
spělém věku přispět k formování dnešních 
dětí. Mají proti nám obrovskou výhodu, mo-
hou svět opravdu bránit a měnit už od ma-
lička. A my dospělí jim musíme pomoci. 
Z mého ohlédnutí možná vyplývá univerzál-
ní sdělení: kde není svoboda, tam ani není 
možná ochrana planety. My dospělí musí-
me bránit svobodu názorů a projevu, aby ji 
naše děti mohly plně využít k obraně života 
na planetě. 

Ministerstvo životního prostředí
„Společenská odpovědnost už není jen 
‚třešničkou na dortu‘. Odpovědné chování 
se postupně začíná promítat nejen do kaž-
dodenního života, ale i do chodu firem i akti-
vit spolků či státních institucí. Nutí nás více 
přemýšlet o našich rozhodnutích a jejich do-
padech, čímž přispíváme k zachování plane-
ty pro další generace. Důkazem je zvyšující 
se angažovanost českých občanů v oblas-
ti dobrovolnictví a osvěty v rámci udržitel-
nosti.“
Richard Brabec, ministr životního  
prostředí ČR

Anketa
Co na Česku a českých organizacích oceňujete  

v rámci společenské odpovědnosti?

Ministerstvo zahraničních věcí
Všichni víme, že před celým lidstvem sto-
jí životně důležité úkoly, které je velmi obtíž-
né splnit, ať se jedná o klimatickou změnu, 
odstranění hladu, zajištění důstojné prá-
ce, vzdělání nebo pitné vody všem lidem na 
světě. Oceňuji, pokud se hledají cesty, jak 
k plnění těchto cílů mohou přispět firmy, ob-
čané či školáci. Zdánlivé maličkosti, jako ne-
plýtvat jídlem, vodou či přistupovat odpo-
vědně ke svému vzdělání, mohou k plnění 
těchto cílů přispět. 
Jakub Kulhánek, ministr zahraničních  
věcí ČR

Česká rozvojová agentura
„Společenská odpovědnost je téma, které 
v Česku nabývá na důležitosti úměrně s tím, 
jak se ve společnosti vyvíjí vnímání korupce, 
ekologické politiky, dodržování pracovních 
práv atd. Tzv. ESG kritéria měřící dopad na 
životní prostředí, respekt k sociálním hod-
notám a správu společnosti jsou již stan-
dardem v mnoha českých firmách, bankách 
a dalších organizacích; řídí se podle nich 
jejich strategie i rozvoj. Je v zájmu všech – 
vlastníků, managementu i zaměstnanců – 
tento trend dále rozvíjet.“
Jan Slíva, ředitel České rozvojové agentury
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Ceny SDGs udělila Asociace společenské od-
povědnosti již popáté a i tentokrát se nesly ve 
znamení spolupráce, respektu a naděje do bu-
doucna. Naděje není přesvědčení, že něco 
dobře dopadne, ale jistota, že to má smysl - bez 
ohledu na to, jak to dopadne. A s myšlenkou 
Václava Havla i my věříme, že projekty a myš-
lenky, které nám sdílejí právě tyto organizace, 
nejen že smysl mají, ale i že budou mít pozitivní 
dopad na celou naši společnost. 

Dámy a pánové, představujeme vám vítěze 
Cen SDGs 2021.

VEŘEJNÁ SFÉRA

Vítěz: Nevypusť Duši, z. s.
Název projektu: Duševní zdravověda pro 
středoškoláky
Duševní zdravověda pro středoškoláky přináší 
do českých škol téma duševního zdraví a well-
beingu, které bylo dosud u mladých lidí čas-
to opomíjeno. V interaktivním programu zalo-
ženém na ověřených vědeckých datech učíme 
žáky SŠ a jejich učitele, jak pečovat o dušev-
ní zdraví, přinášíme prevenci a ukazujeme, kde 
hledat pomoc v případě nouze. Na jaře 2020 
jsme workshop upravili na webinář, což nám 
umožnilo dostat se za tisíci studenty z celé ČR. 
Pandemie ukázala, jak důležitá péče o dušev-
ní zdraví je, a nám se díky rychlé adaptaci pro-
gramů podařilo podpořit psychiku dětí, které to 
velmi potřebovaly.

Jak byste svou organizaci a projekt popsa-
li 3-5 slovy?
Duševní zdraví, změna, odhodlání, tým.
Jakýma očima se díváte na svět? A co v něm 
chcete vidět?
Někdy si nasazujeme růžové, pozitivní brýle 
- nejčastěji při představách, jak chceme, aby 
svět vypadal, a co pro to můžeme udělat my. 
To nám pomáhá při tvorbě i udržování vize, 
motivuje nás to a dodává nám to naději. Jinak 
máme ale spíše realistický pohled, díky které-
mu fungujeme už 5 let. Drží nás dostatečně při 
zemi a dává nám notnou dávku pokory. Dovo-
luje nám uvědomit si různé překážky na naší 

cestě a zodpovědně přistupovat k jejich pře-
konávání. Těšíme se, až ve světě uvidíme ško-
ly, které vytvářejí nejen akademické zázemí, 
ale i zázemí pro duši. Školy, kde se nikdo nebu-
de bát o duševním zdraví mluvit a říct si o po-
moc. Našima očima za růžovými brýlemi také 
vidíme svět, ve kterém je dost odborníků, kteří 
pracují v mutidisciplinárních týmech a posky-
tují dostupnou a kvalitní péči o duševní zdraví 
s důrazem na lidská práva a principy zotavení. 
Aby každý v naší společnosti mohl vést kvalitní 
a naplněný život, nehledě na to, že se ho třeba 
dotkla duševní nemoc.
Co byste si vzali do „kápézétky“ pro záchra-
nu planety a splnění Cílů udržitelného rozvo-
je od OSN?
Škoda, že KPZka by měla být malá a že se do ní 
nedají zabalit abstraktní věci :) Hlavně bychom 
potřebovali odhodlání, trpělivost a ty správ-
né lidi se srdcem na pravém místě, se který-
mi jdou připravit strategické změny. Do té naší 
osobní bychom přibalili naše podporovate-
le - bez těch to nejde. Náš tým by určitě ocenil 
i dostatek dobré kávy a čokolády, kvalitní ma-
trace a naši supervizorku Báru. Udržet si při 
cestě za udržitelností vlastní balanc a energii 
je totiž dost zásadní.

2. místo: WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.
Projekt pomáhá dětem ze základních škol, je-
jichž rodiče si nemohou dovolit, kvůli své tíži-
vé finanční situaci, zaplatit obědy ve školních 
jídelnách, ač by jinak rádi. Partnerem projektu 
jsou základní školy, se kterými je navázána vel-
mi úzká spolupráce. Pedagogové znají rodin-
nou situaci dětí a vše je řešeno individuálně.

3. místo: Centrum umělé inteligence, Fakulta 
elektrotechnická, ČVUT
Projekt Civilsphere vznikl na pražské FEL 
ČVUT s cílem chránit aktéry občanské společ-
nosti před dalším nebezpečím. Prostřednic-
tvím špičkového výzkumu v kyberbezpečnosti 
a umělé inteligenci Civilsphere zdarma pomá-
há bránit se digitálním útokům a zásahům do 
soukromí. Projekt Civilsphere bojuje za základ-
ní lidská práva, a vrací tak rovnováhu do digitál-
ního světa. 

BYZNYS

Vítěz: Datlab, s. r. o.
Název projektu: Kontrola
Služba je pro management veřejných institucí 
- např. starosty, radní pro investice. Zanalyzu-
jeme data o zakázkách, smlouvách, fakturách, 
vytipujeme největší rizika. Typicky obcháze-
ní zákona, špatné uveřejňování, kartely, po-
divné dodavatele. Zjištění důsledně vypořádá-
me s odbornými zaměstnanci, managementu 
předložíme zprávu a doporučení. Šetříme de-
sítky procent veřejných výdajů, přispíváme 
k rozumnějšímu nakupování státu. Pražský ma-
gistrát na základě Kontroly radikálně změnil 
postupy v malých zakázkách (polovina obje-
mu nákupů), Ředitelství silnic a dálnic provedlo 
personální obměny.

Jak byste svou organizaci a projekt popsa-
li 3-5 slovy?
Dataři pro fér veřejné zakázky.

Ceny SDGs 2021

České naděje
Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A organizace,  

které vám chceme představit, skutečně koukají, aby byly. Aby udělaly  
Česko lepším místem k životu. Pro nás i pro další generace. 
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Jakýma očima se díváte na svět? A co v něm 
chcete vidět?
Střízlivýma, s minimem předsudků. Rád bych, 
aby to tak měli všichni.
Co byste si vzali do „kápézétky“ pro záchra-
nu planety a splnění Cílů udržitelného rozvo-
je od OSN?
Slovník. Nejtěžší je se domluvit, jak na ně 
a proč.

2. místo: Cambodian, s. r. o.
Ekonomika Kambodže je závislá na vývozu ze-
mědělských produktů, z nichž nejvzácnější je 
kampotský pepř. Projekt .pepper..field řeší pro-
blém v oblasti Kampot, kde byla v roce 2018 
většina z 400 rodin malých kambodžských fa-
rem na pokraji chudoby, bez odbytu a před roz-
hodnutím, zda nechat pole s kampotským pep-
řem trvale zaniknout a tím i šanci na výdělek. 

3. místo: IKEA Česká republika, s. r. o.
Každá druhá žena v Česku zažila psychické ná-
silí a 21 % žen se setkalo s fyzickým nebo se-
xuálním násilím. Tento problém ještě více pro-
hlubují opatření v pandemii a přední české 
organizace věnující se pomoci obětem domá-
cího násilí v roce uvedly, že poptávka po jejich 
službách vzrostla meziročně o 40 %.  IKEA věří, 
že domov by měl být bezpečným místem pro 
každého, a proto chce pomoci obětem. Zaváza-
la se k pěti krokům, kterými chce přispět k ře-
šení této problematiky v Česku.

VZDĚLÁNÍ

Vítěz: TEREZA, vzdělávací centrum, z. s.
Název projektu: Mezinárodní program 
Ekoškola
Ekoškola je největší vzdělávací program na 
světě i v České republice vedoucí mladé lidi 
k udržitelnému způsobu života. Je dlouhodobý, 
metodicky promyšlený, se skvělým servisem 
školám, zaštítěný předními institucemi. Má 
ověřený dopad a je jediný, který uděluje školám 
v ČR mezinárodní certifikaci. Podstatou Eko-
školy je podporovat mladé lidi, aby byli schopní 
a ochotní aktivně a samostatně zlepšovat život-
ní prostředí. A to se daří! Děti z ekoškol doká-
žou řešit reálné problémy, pečovat o životní 
prostředí a věří, že mají moc rozhodovat a po-
dílet se na změnách.

Jak byste svou organizaci a projekt popsa-
li 3-5 slovy?
Velké změny začínají od nejmenších.
Jakýma očima se díváte na svět? A co v něm 
chcete vidět?
Snažíme se dívat na svět očima mladé genera-
ce. Jde o to, v jakém stavu jim svět přenechá-
váme. Bohužel vše nasvědčuje tomu, že pokud 
urychleně nezměníme naše směřování, budou-
cí svět se bude vyznačovat nestabilním klima-
tem, dále zchudne o mnoho forem života, bude 

křehčí a nebezpečnější. Nejsou to moc vese-
lé představy.

Proto chceme více vidět, jak lidé žijí v sou-
ladu s přírodou a zapojují se do proměny spo-
lečnosti k udržitelné bezuhlíkové budoucnosti. 
Potřebujeme hlubokou společenskou transfor-
maci, změnit to, jak získáváme energii a potra-
viny, jak se dopravujeme, jak vyrábíme i spotře-
bováváme. Chceme vidět, jak se mladí lidé na 
této velké transformaci společnosti dokážou 
podílet, co víc, stanou se jejími lídry. A chceme 
jim přinést a rozšířit ve školách právě takové 
vzdělávání, které jim v tom pomůže.
Co byste si vzali do „kápézétky“ pro záchra-
nu planety a splnění Cílů udržitelného rozvo-
je od OSN?
1. Respekt k druhým, včetně těch vzdálených, 
ustrkovaných a ještě nenarozených.
2. Respekt k více než lidskému světu, životu ve 
všech jeho formách.
3. Respekt k pravdě, nakolik ji jsme schopni po-
znávat.

2. místo: Učitel naživo, z. ú.
Cílem Učitele naživo je přispět k celosystémo-
vému zlepšení českého vzdělávání dlouhodo-
bou prací na zlepšení přípravy nových učitelů 
a podpory vedení škol. S organizací Otevřeno 
jsme iniciovali vznik Komunity vzdělavatelů uči-
telů s cílem podporovat inovace na univerzit-
ních fakultách. Na prosazování změn spolupra-
cujeme s MŠMT a řadou dalších organizací ve 
vzdělávání. Absolventi a účastníci programů se 
již dnes podílejí na zlepšování učení více než 
25 000 dětí na školách po celé ČR. 

3. místo: Oživení, z. s.
Pro funkci zastupitele neexistuje žádné for-
mální vzdělání či příprava. Jedinou vstupenkou 
jsou volby. Do zastupitelstev 6 258 obcí bylo 
v posledních volbách zvoleno téměř 62 tisíc za-
stupitelů. Ať už jsou noví zastupitelé právníci, 
nebo ne, po nástupu do funkce je čeká složi-
té právní prostředí, ve kterém se musí umět zo-
rientovat. Neznalost zákona neomlouvá. Ne-
zisková organizace Oživení se snaží projektem 
„Vzdělávání zastupitelů“ připravit zastupite-
le tak, aby dokázali efektivně a v souladu s prá-
vem prosazovat svůj mandát, aby jej vykoná-
vali bez ohrožení důvěry veřejnosti, a aby byli 
schopni odhalit nekalé praktiky. 

MLADÍ LÍDŘI

Vítěz: Tadeáš Kula, 24 let
Název projektu: Reknihy
Tadeáš Kula je CEO a zakladatel startupu Rek-
nihy. Jde o digitální platformu umožňující lidem 
jednoduše prodat knihy, které jim nevyužité leží 
v knihovně. Tadeáš se věnuje tvorbě webových 
stránek, která je, kromě UX, jeho hlavní speci-
alizací. Byznysovou kariéru započal velice brzy 
– ve 13 letech, kdy spravoval a vlastnil oblíbe-
né herní servery. Ještě jako náctiletý se věno-
val tvorbě webů, na kontě má podíl na expanzi 
firmy FaceUp do zahraničí a rok na pozici pro-
duct managera v ProSpolužáky.cz. Projekt Re-
knihy si Tadeáš nadělil k 22. narozeninám, a jak 
sám říká, vznikl z jeho vlastní potřeby poslat 
své knížky dál, aby se jimi mohl obohatit někdo 
další a zároveň u toho šetřit životní prostředí. 

Reknihy
Reknihy jsou udržitelné knihkupectví dávají-
cí přečteným knihám nový život. Cílem projek-
tu je nastartovat zelené čtení a ukázat lidem, 
že knihu netřeba kupovat vždy nově vytištěnou. 
Přinášíme čtenářům možnost poslat dál pře-
čtené tituly, a zároveň výhodně nakoupit knihy 
z druhé ruky. Jak proces probíhá? Čtenář jed-
noduše zašle knihy do Reknih, kde se posta-
ráme o všechny procesy - nafocení, naceně-
ní, marketing, komunikaci i dopravu. Po prodeji 
knih získá bývalý majitel kredit, který může po-
užít na nákup na Reknihách, podpořit organi-
zaci Rainforest Trust nebo si nechat peníze vy-
platit na b.ú.

Jak byste svou organizaci a projekt popsa-
li 3-5 slovy?
Online platforma, která dává knihám nový život.
Jakýma očima se díváte na svět? A co v něm 
chcete vidět?
Očima člověka, který se snaží co nejvíce zbavit 
materiálních statků. Očima člověka, který je fa-
noušek blockchainu a moderních technologií, 
scestoval kus světa a snaží se o udržitelnější 
život. Ve světě chci vidět víc pozitivních zpráv. 
Žádné odlesňování pralesů, žádné oteplování 
planety a vymírání druhů. Chci vidět méně kon-
zumu a zbytečných konfliktů. 
Co byste si vzali do „kápézétky“ pro záchra-
nu planety a splnění Cílů udržitelného rozvo-
je od OSN?

Kdybych si musel vybrat, bylo by to nejspíš 
dostupné vzdělání pro každého. Myslím, že 
vzdělání a všeobecná osvěta je totiž prvním 
a velmi zásadním krokem na cestě za udržitel-
nějším způsobem života. Jsem si ale vědom, že 
ne vše jde vyřešit knihami a když se nad tím za-
myslím, moje „kápézetka“ by asi musela být na-
fukovací. 

2. místo: Marek Háša, 25 let
Mladý tým Flying Kale přináší hravé digitální 



inovace konečně i do sociálního sektoru a díky 
intenzivní spolupráci s pečovateli a samotnými 
seniory chce svými produkty nabídnout zábav-
nou a stimulující cestu ke zdravému, šťastné-
mu stáří. S Kaleidem nabízí originální zážitky ve 
virtuální realitě, které jsou tvořeny na míru pro 
seniory a dlouhodobě nemocné pacienty.

3. místo: Dmitrij Lipovskij, 28 let
GreeenTech se zabývá vývojem a výrobou hyd-
roponických kontejnerů a modulárních pěs-
tebních systémů od roku 2020, kdy společnost 
založili Dmitrij Lipovskij, Karolína Pumprová 
a Milan Souček. Projekt vznikl s cílem umožnit 
lokální pěstování zeleniny, mikrobylinek a drob-
ného ovoce kdekoli na světě, v jakýchkoli kli-
matických podmínkách. V souladu s touto vizí 
společnost vyvíjí vlastní IoT systém, přispívá 
k inovaci zemědělství a nastartování potravino-
vé soběstačnosti.

 
NOMINACE MOONSHOT

Vítěz: Refork (Evropská společnost)
Refork je česká technologická firma, která vy-
vinula nový přírodní materiál na bázi dřevní 
moučky - suroviny z odpadu v dřevním průmy-
slu. Ta se pojí za pomoci patentované techno-
logie s v přírodě se nacházejícím polymerem 
PHA, který má mezinárodní certifikaci TÜV pro 
rozklad v půdě, sladké i slané vodě. Z materiálu 
se posléze vyrábí funkční a udržitelné příbory, 
které jsou alternativou k plastovým příborům. 
Refork si zajišťuje celý proces od prvního pro-
totypu až po vznik finálního výrobku v České re-
publice, odkud pochází i většina surovin.

Jak byste svou organizaci a projekt popsa-
li 3-5 slovy?  
Vidlička je jen začátek.  
Jakýma očima se díváte na svět? A co v něm 
chcete vidět?  
Na svět se díváme optimisticky a se zvídavostí 
dítěte. Jen tak můžeme hledat nová udržitelná 
řešení, která umožní žít společnosti v souladu 
s naší planetou. Zároveň víme, že žádná změna 
se nestane ze dne na den. Vytrvalost a oceňo-
vání malých úspěchů jsou pro nás klíčové. Naší 
vizí je totiž taková budoucnost, ve které budou 
produkty každodenní spotřeby vyrobené pou-
ze z materiálu šetrných k přírodě a nebude exi-
stovat odpad. A pokud náhodou vznikne, vrá-
tí se zpět do oběhu, aby mohlo vzniknout něco 
nového. Chceme, aby každý měl možnost udr-
žitelné volby a plastové znečistění bylo otázkou 

minulosti. Věříme, že takový svět je možný a ak-
tivně se ho snažíme budovat.  
Co byste si vzali do „kápézétky“ pro záchra-
nu planety a splnění Cílů udržitelného rozvo-
je od OSN?  
Do kápézetky bychom schovali celý náš tým. 
K tomu, abychom zachránili svět a splnili cíle 
SDG, nepotřebujeme ani tak příliš hmotných 
věcí, ale především otevřenou mysl, nové ná-
pady, odhodlání a zápal pro věc. A nic z toho 
u nás nechybí.  

REPORTING
  

Vítěz: Komerční banka, a. s.
Nefinanční report, neboli Report o udržitelnos-
ti KB, je podrobný přehled o komplexním pří-
stupu banky k udržitelnému rozvoji. KB se za-
měřuje na transparentní popis nejen vlastních 
aktivit, ale také na svůj vliv v oblasti financo-
vání, který je velmi významný. Dozvíte se, jak 
KB přistupuje k různým oblastem udržitelnos-
ti: proč je klient a jeho spokojenost na prvním 
místě, jaké dodržuje etické normy, jaké závazky 
má k životnímu prostředí a společnosti, ve kte-
ré podniká, jak odpovědně přistupuje ke svým 
zaměstnancům a životnímu prostředí, jaké ino-
vace podporuje a zejména, jak prostřednictvím 
finančních služeb napomáhá klientské odpo-
vědnosti a udržitelnosti. 

Jak byste svou organizaci a projekt popsa-
li 3-5 slovy?
Digitální a odpovědná banka budoucnosti.
Jakýma očima se díváte na svět? A co v něm 
chcete vidět?
Naším posláním je přinášet klientům odpo-
vědná a inovativní finanční řešení, díky kte-
rým společně vytváříme lepší a udržitelnou bu-
doucnost. Zároveň je pro nás důležité, aby nás 
klienti vnímali jako banku, která svou vstřícnos-
tí a odpovědností přispívá k jejich osobnímu 
i obchodnímu rozvoji. Rádi vidíme, když jsou 
naši klienti spokojení, a proto jim chceme být 
partnerem při naplňování jejich snů a cílů. Spo-
kojenost klientů současně vnímáme jako zá-
klad pro udržitelný růst.
Co byste si vzali do „kápézétky“ pro záchra-
nu planety a splnění Cílů udržitelného rozvo-
je od OSN?
Šikovné kolegy a kolegyně, protože společ-
ně dáme dohromady jakýkoliv plán, i ten na zá-
chranu planety. Naše věrné klienty, protože 
díky nim se můžeme stále zlepšovat a posou-
vat vpřed. A také pořádnou dávku odhodlání, 
protože se jedná o náročný úkol, který má do-
pad na celou společnost.

 
2. místo: Skupina ČEZ
Energetika se mění doslova před očima a Sku-
pina ČEZ je u toho. Proto vyhlásila ambiciózní 
strategii Vize 2030 – Čistá Energie Zítřka, která 
zrychluje a posiluje její dosavadní aktivity v ob-

lasti udržitelnosti v souladu s principy ESG.

3. místo: Kaufland Česká Republika, v. o. s.
Společnost Kaufland Česká republika vydala 
v květnu 2021 svůj historicky první Report udr-
žitelnosti. Do roku 2030 chce snížit množství 
provozních emisí o 80 %, do roku 2025 množ-
ství plastového odpadu minimálně o 20 % 
nebo ušetřit 100 tun plastu změnou obalů 
v úseku ovoce/zelenina.

CENA ČESKÉ ROZVOJOVÉ 
SPOLUPRÁCE

Vítěz: Diakonie ČCE - Středisko humanitární 
a rozvojové spolupráce
Název projektu: Inovace pro menstruační 
zdraví a podporu mikropodnikání
Diakonie je nestátní organizace zabývající se 
sociálními službami, vzděláváním a občanskou 
pomocí, zejména v ČR. Středisko humanitární 
a rozvojové spolupráce je její součástí od roku 
2011 a v současnosti působí v 8 zemích světa. 
V Diakonii se rozhodli v rozvojových zemích vě-
novat tématu menstruace, která je zde spoje-
na s nedostatkem cenově dostupných vložek 
a  nedostatečnou informovaností o menstrua-
ci jako takové, o tabu, která se předávají z ge-
nerace na generaci. Problém nedostatku ceno-
vě dostupných menstruačních prostředků na 
trhu se snaží s podporou Breberky.cz řešit skr-
ze uvedení nového produktu - znovupoužitel-
ných vložek.

Jak byste svou organizaci a projekt popsa-
li 3-5 slovy?
Mezisektorová spolupráce, inovace, podpo-
ra žen.
Jakýma očima se díváte na svět? A co v něm 
chcete vidět?
Skoro polovina populace světa jsou ženy, 
z nichž většina zásadní část svého života men-
struuje. Chtěli bychom vidět svět, kde menstru-
ační produkty jsou dostupné a podíl menstru-
ační chudoby klesne na minimum.
Co byste si vzali do „kápézétky“ pro záchra-
nu planety a splnění Cílů udržitelného rozvo-
je od OSN?
Pokud to vztáhneme k projektu a naplnění SDG 
5 – Rovnost mužů a žen, tak by to asi byl me-
gafon, aby ženy mohly komunikovat svoje po-
třeby, a ty vložky a dostupné hygienické zaříze-
ní, aby je menstruace nebrzdila v každodenním 
fungování. 

VII
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Hello bank!
„Zásadní je osvěta a uvědomění 
si závažnosti situace většinovou 
společností. Zapojení velkých fi-
rem i veřejnoprávních institucí je 
proto klíčové.

Hello bank! i celá skupina BNP 
PARIBAS  si svoji roli uvědomuje 
a aktivně rozvíjí svoji strategii udr-
žitelnosti. Začali jsme u sebe a již 
několik let snižujeme naši ekolo-
gickou stopu, zapojujeme zaměst-
nance do všech změn a od loňska 
přinášíme i výhodná finanční ře-
šení pro naše klienty a jejich pře-
chod k udržitelné spotřebě. Vě-
řím, že jsme na správné cestě.”
Bruno Leroux, CEO Hello bank!

Banka, která je vždy po ruce a umí 
dát odpověď na potřeby a přá-
ní klientů. Zde říkají „hello“ jed-
noduchým řešením, přehledným 
a rychlým online procesům i sprá-
vě financí a široké nabídce pro-
duktů s jasnými podmínkami. 
Hello bank chce v podnikání při-
spívat k udržitelnému financování 
a spotřebě.

Google Česká republika
„Stav planety si vyžaduje změ-
nu chování nás všech. Čeká nás 

dlouhý a nelehký proces, ale bude 
třeba se k němu postavit zodpo-
vědně, spojit síly a spolupracovat 
doma i ve světě. Technologie bu-
dou hrát v tomto procesu zásad-
ní roli.

V Googlu považujeme udrži-
telnost za klíčovou hodnotu. Jako 
první globální společnost jsme 
dosáhli uhlíkové neutrality, jsme 
největším odběratelem energie 
z obnovitelných zdrojů a náš Goo-
gle Cloud je ‚nejčistším‘ globál-
ním cloudem. Snažíme se ale také 
pomáhat ostatním, sdílíme naše 
technologie i zdroje, abychom 
uspíšili přechod k bezuhlíkové 
ekonomice.“
Taťána le Moigne, ředitelka čes-
ké, slovenské, maďarské a ru-
munské pobočky společnos-
ti Google

Již pět let se společnost Goo-
gle se svým projektem Grow with 
Google zaměřuje na vzdělává-
ní v oblasti digitálních techno-
logií. Jejich pozornost aktuálně 
dostávají především malé a střed-
ní podniky, startupy a jednotliv-
ci, pro které společnost připravi-
la vzdělávací programy zdarma. 
Mezi ně patří např. programy Bu-
siness Academy, New Generati-

on Founders, Google for Startups 
Academy.

Tesco Stores  
Česká republika
„Musíme snížit plýtvání potravi-
nami. Rovněž můžeme volit na-
kupování zboží, které má obaly 
vyrobené z recyklovatelných ma-
teriálů. A samozřejmě můžeme 
všichni přispět ke svému zdravěj-
šímu stravování, ve kterém upřed-
nostníme alternativy masných vý-
robků.  

Tesco několik let velmi cíleně 
přijímá opatření, která napomá-
hají k udržitelnému rozvoji. Loni 
snížilo svůj potravinový odpad 
o 71 %, čímž v předstihu splnilo 
cíl OSN. Odstranilo všechny těžko 
recyklovatelné materiály z obalů 
produktů vlastní značky a 100 % 
elektřiny v obchodech pochází 
z obnovitelných zdrojů. Naše cíle 
zahrnují dosažení nulových emi-
sí do roku 2035, zvýšení prode-
je alternativních masných výrob-
ků rostlinného původu o 300 % 
do roku 2025 a všechny obaly vý-
robků Tesco budou do roku 2025 
100% recyklovatelné.“
Katarína Navrátilová, generál-
ní ředitelka Tesco Stores v Čes-
ké republice

V České republice působí již 
25 let a jako jeden z předních ob-
chodních řetězců obslouží kaž-
dý týden miliony zákazníků v pro-
dejnách i online. Cílem je zajistit, 
aby všichni zákazníci měli pří-
stup k cenově dostupným, zdra-
vým a udržitelným potravinám bez 
ohledu na svoje postavení. Vníma-
jí důležitost environmentálních vý-
zev, a proto se také zaměřují na 
řešení celosvětové hrozby změny 
klimatu, ochranu důležitých eko-
systémů, jako jsou lesy a mořské 
prostředí, a prosazování udržitel-
ných zemědělských postupů.

Unilever Česká republika 
a Slovensko
„Naší vizí je udělat z udržitelnosti 
samozřejmost. Věřím, že takto by 
měl být udržitelný rozvoj vnímán 
i ostatními. Měl by se propisovat 
do každého rozhodnutí nebo pro-
cesu, které činíme, ať jako firma, 
vláda nebo jednotlivec.

Udržitelnost je integrovaná do 
srdce našeho byznysu a propsa-
ná do každého procesu, rozhod-
nutí a role. Navíc díky globálnímu 
přesahu můžeme přispívat k sys-
témovým změnám a měnit svět 
k lepšímu, ať už v oblasti získává-

Anketa

Tým udržitelnosti
Pokud chceš běžet rychle, běž sám. Pokud chceš běžet daleko, běž v týmu.  
A Asociace společenské odpovědnosti chce dojít daleko a předat planetu  

dalším generacím v tom nejlepším možném stavu. A to za pomoci  
organizací, které aktivně naplňují Cíle udržitelného rozvoje od OSN. 

Jaké kroky na cestě k udržitelnému rozvoji potřebuje společnost udělat? 
Jakou stopu na této cestě zanecháváte vy?



Autorem těchto trofejí je kreativní ředitel společnosti 
Bomma Václav Mlynář. I když on by to uvedl na pravou 
míru. „Trofej je navrhnuta tak, že autorem nejsem jen já, 
ale jde o spolupráci mezi mnou, mistry skláři z Bommy 
a především dětmi. Právě ty jsou ambasadory letošních Cen 
SDGs, a proto také skleněné balony vlastnoručně nafoukaly 
a vdechly do nich své poselství, které bude navždy součástí 
trofejí,“ vysvětluje Václav Mlynář. 

Horkovzdušné balony se staly hlavním grafickým moti-
vem letošních Cen SDGs a dostaly hned několik úkolů k pře-
dání. Za prvé předat myšlenku společenské odpovědnosti 
a udržitelnosti, kterou Bomma, navazující na staletou tradici 
českého sklářství, hrdě nese. Ať jde o zpracování zbytkové-
ho tepla, které vzniká ve výrobě a které jim vytápí kanceláře 
a ohřívá vodu, po design produktů, které neplýtvají materiá-
ly a jsou snadno opravitelné, až po obaly a dopravu po celém 
světě. Za druhé budoucím generacím předat lepší zítřky, lep-
ší místo k životu na Zemi. A za třetí? Předat čistotu duše, hra-
vost a nadšení do nových projektů, které děti pro vítěze Cen 
SDGs do trofejí nafoukaly. 

Česká krása udržitelná
A jaké jsou vaše pocity? Tak zní většinou první otázka, která je po ocenění 
vítězům kladena. V případě Cen SDGs tak v odpovědi krom nadšení, 
radosti a dojetí může zaznít i obdiv nad krásou a originalitou trofeje, kterou 
každý z oceněných získal.

Zájem Čechů o tematiku důležitosti kvalitního 
vzdělávání se během pandemie koronaviru výraz-
ně zvýšil a vzrostl také podíl lidí, kteří cíl Kvalit-
ní vzdělání považují za prioritní pro českou vládu. 
Češi se shodují, že pandemie koronaviru prohlou-
bila nerovnosti ve vzdělání, a že je v zájmu všech, 
aby stát aktivně proti těmto nerovnostem bojoval. 
Pozitivum pandemie naopak vidí v tom, že přispě-
je k rozvoji digitálních znalostí na školách.

A jak nahlížíme na vzdělávací systém a učite-
le? 7 z 10 Čechů nepovažuje náš současný vzdě-
lávací systém za dostatečný pro přípravu stávající 
generace žáků a studentů na jejich budoucnost. 
A 9 z 10 obyvatel Česka je toho názoru, že povo-

lání učitele je pro společnost velmi důležité, ale 
pouze 4 z 10 si myslí, že je dostatečně oceňova-
né. A není to málo, Antone Pavloviči?

Z průzkumu vyplývá, že o Cílech udržitelné-
ho rozvoje, jež jsou mezinárodně známé také 
pod zkratkou SDGs (vychází z anglického termí-
nu Sustainable Development Goals), někdy slyše-
la více jak polovina populace. Alespoň základní in-
formace o nich má 29 %, což představuje mírný 
nárůst oproti loňsku. O něco lépe je na tom mladá 
generace. 58 % mladých o SDGs už někdy slyšelo 
a 35 % má základní informace. Co tedy může po-
moci? Vzájemné naslouchání a předávání znalostí 
a zkušeností mezi generacemi? 

Jak jsme na tom, Česko?
Jak je důležité mít kvalitní vzdělávání? Jak nahlížíme na tuto tematiku? 
A jak danou oblast ovlivnil koronavirus? To nám odhalí výzkum postoje 
Čechů k Cílům udržitelného rozvoje (SDGs), který v květnu zrealizovala 
výzkumná agentura Ipsos ve spolupráci s Asociací společenské 
odpovědnosti.

ní surovin, nabídky produktů bu-
doucnosti, nakládání s odpady, 
v oblasti inovací nebo třeba ak-
centování palčivých otázek dne-
ška.“
Michaela Franeková, generální 
ředitelka Unilever Česká republi-
ka a Slovensko

Jejich vizí je za současného růs-
tu byznysu snižovat negativní eko-
logickou stopu a zvyšovat pozitiv-
ní sociální dopad. Produkty firmy 
Unilever denně používá 2,5 mi-
liardy spotřebitelů, a my si tento 
dopad a odpovědnost uvědomu-
jeme. Proto pro nás udržitelnost 
neznamená pouze dílčí aktivity, 
ale konzistentní přístup zahrnující 
všechny aspekty byznysu.

Moonshot Platform
„Cesta vede přes vzdělávání 
a osvětu. Díky tomu zjistíme, na 
čem opravdu záleží, vystoupíme 
ze zajetých kolejí a vyvarujeme se 
opakování chyb. Pomoci může ka-
ždý z nás. Nejde o to, aby pár lidí 
na světě žilo udržitelně na 100 %, 
ale aby se všichni částečně po-
díleli. Po celém světě pomáháme 
propojovat lidi a vytvářet komuni-
ty moonshotterů – těch, jimž není 
lhostejná budoucnost a kteří svo-
jí aktivitou přispívají k potřebným 
změnám.” 
Yemi A. D., Co-founder of  
Moonshot Platform

Společnost Moonshot spojuje 
inovátory a lídry, což urychluje je-
jich práci a efektivitu organizací 
pro udržitelnou budoucnost. 
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Budoucnost planety 
v rukách malé objevitelky

www.albatrosmedia.cz

Naše planeta i život na ní se proměňují – 
a to rychleji než kdy předtím. Devítiletá Mia 
má proto spoustu otázek: Proč někde lidé 
trpí hlady, zatímco jinde se jídlo vyhazuje? 
Kvůli čemu se válčí? Jak ovlivňujeme 
přírodu a zvířata? S babičkou a rodiči se 
proto snaží zjistit, jak by mohli planetě 
pomoct. I když to není jednoduché povídání, 
nakonec dojdou k nadějnému závěru: 
na Zemi můžeme žít i tak, abychom její 
krásy zachovali i pro další generace.

Příběh, který děti učí, aby měly rády 
svou planetu, a přibližuje takzvané Cíle 
udržitelného rozvoje od OSN. Z každého 
prodaného výtisku putuje 50 Kč
ve prospěch organizace Junák –
český skaut na rozvoj skautských 
aktivit a výprav dalších holek 
a kluků za lepším světem. 

Odborným garantem 
knihy je Asociace 
společenské odpovědnosti.

Lucie Mádlová
a Barbara 
Nesvadbová


