Už to začalo?
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Performalita je tvořena mezinárodní skupinou umělců nejrůznějších zaměření s důrazem na umění
performativní. Své kořeny čerpá z odlišných kulturních kontextů a bohatých
zkušeností z prostředí profesionálního
divadla, produkce a organizace festivalů.
Samotní členové v sobě spojují různé estetické pohledy, což vede tvůrce k neustálému
hledání nových výrazových prostředků.
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Spolek založili umělci tzv. per formalita,
tedy z důvodů formalit, které od umělců vyžadují instituce. Umělci bez účasti na byrokratickém systému jako by byli neviditelní.
Performalita jako abnormalita v perfor‑
mativním umění odráží snahu tvůrců
obohacovat již zavedené formy alternativního, performativního, autorského
a dětského divadelního umění a spojovat je inovativním způsobem.
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Dana Račková

Zakladatelka skupiny Performalita, kterou vede
od roku 2016. Vystudovala režii na pražské
DAMU. Vedle divadla se věnuje zpěvu,fundraisingu
a managementu uměleckých projektů. V rámci české
Akademie věd působila jako popularizátorka vědy
a organizátorka akcí pro veřejnost.

Petr Dlouhý

Spoluzakladatel Performality, kde od jejího
vzniku působí jako dramaturg. Vystudoval
obor Divadelní vědy na Univerzitě Karlově.
V současnosti působí především jako kurátor
živého umění na pražské nezávislé scéně
a angažuje se v řadě mezinárodních divadelních
a výzkumných projektů.

Sára Märc

Autorská interaktivní inscenace Už to začalo? zobrazuje současnou ekologickou krizi jako detektivní příběh, ve kterém umělci společně s vědeckým spolupracovníkem hledají pravdu, fakta
a stopy zločinu naší společnosti a zároveň nabízí východisko
a úlevu ve společně sdíleném zážitku.

<Režie> Dana Račková
<Dramaturgie> m.p. (Petr Dlouhý)
<Hraje> Sára Märc
<Vědecký komentář> Oldřich Hudeček
<Hudba> Milan Mikšíček
<Vědecké konzultace> Radim Tolasz, Alexander Ač,
Pavel Jungwirth, Klára Sutlovičová, Veronika Ambrozyová,
Tomáš Jungwirth, Soňa Jonášová, Aleš Bezděk, František Weyda
<Produkce> Performalita & Solitaer e.V.
<Asistentky produkce> Verena Russell, Paulina Dobosz,
Karolina Zajdel
<Poděkování> Greta Thunberg

Ekologická aktivistka, absolventka Katedry
alternativního a loutkového divadla DAMU. Po
angažmá v kamenném divadle se pohybuje napříč
nezávislými divadelně-výtvarnými projekty,
v nichž působí jako performerka, herečka
a kurátorka. Ve vlastní tvorbě se zabývá
především vztahy mezi lidmi a nelidskými
entitami, tématy spojenými s udržitelností,
přístupností a péčí.

Oldřich Hudeček

Organický chemik a chemický biolog získal
doktorát na české VŠCHT a zároveň na francouzské
univerzitě v Dijonu. Jako vědec a vědecký
popularizátor působí na výzkumném ústavu Akade‑
mie věd. Vedle akademické činnosti se věnuje
především divadlu v ochotnickém spolku a šíření
povědomí o ekologické problematice a jejím
řešení.

Milan Mikšíček

Zpěvák, skladatel a multiinstrumentalista
s vášní pro propojování vědy a umění. Působí
jako učitel zpěvu, nejrůznějších hudebních
nástrojů a experimentálních instrumentů.
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Přítomnost ekologické krize není již předmětem spekulace, ale faktem
neoddělitelným od našeho každodenního života. Na otázku Už to začalo?
nemusíme nutně hledat odpověď ve vědeckých článcích. Stačí se projet
krajinou a pozorovat suché, šedé plochy dříve sytě zelených lesů
a vysychající toky řek. Stačí se zaměřit na množství odpadu, který
se povaluje kolem odpadkových košů, sledovat neustálou výstavbu nové
infrastruktury pro co nejmohutnější přesun lidí, materiálů a zboží. Svět,
do něhož vstupujeme na začátku dvacátých let, je jiným světem než ten,
který jsme obývali na přelomu milénia.
Společnost má povědomí o negativních dopadech lidské činnosti na životní
prostředí již od začátku dvacátého století. Až v posledních letech se
však lidstvu odkrývá rozsah, pravá podstata a důsledky ekologické krize,
které budou ovlivňovat naši budoucnost.
V roce 2018 Greta Thunberg začíná stávku před Švédským parlamentem.
Několik měsíců na to vzniká hnutí Fridays for Future. Greta Thunberg
spolu s dalšími tisíci mladistvými po celém světě si uvědomují, že jejich
budoucnost bude definována právě stavem naší planety. Uvědomují si
hrozbu, že přestože je jim vštěpováno nezcizitelné právo na život, lidská
činnost v současném měřítku směřuje ke stavu, kdy pro člověka stejně jako
pro nespočet živočišných a rostlinných druhů, nebude život na Zemi možný.

Dostává se vám do rukou bulletin, který je součástí autorské divadelní
inscenace Už to začalo?. Materiál vytvořený společně s týmem expertů
má za cíl směřovat pozornost k nejzásadnějším fenoménům a problémům
spojených s životním prostředím a nabídnout možnost jejich základního
porozumění.
Inscenace vznikla v rámci evropského projektu Rights for Kids usilujícího
o zvýšení povědomí o celosvětově ratifikované smlouvě Úmluva o právech
dítěte z roku 1989. Jedním ze základních práv ukotvených v Úmluvě je,
že výchova dítěte má směřovat k posilování úcty k přírodnímu prostředí¹
a že dítě má právo vyžadovat účinná a nutná opatření k odstranění všech
tradičních praktik škodících jeho zdraví². Téma ekologie protkává i mnoho
dalších článků této mezinárodně uznané dohody. Články Úmluvy se staly
odrazovým můstkem pro umělecký tým otevřít téma ekologie, budoucnosti
a individuální i kolektivní odpovědnosti vůči sdílenému životnímu
prostředí.
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¹Článek 29. 1.e)
²Článek 24. 3.

Věděli jste, že…
...v roce 2019 podalo celkem
16 dětí z 12 zemí, včetně
Grety Thunberg, žalobu proti
pěti zemím, které nejsou na
dobré cestě, aby splnily cíle
snížení emisí, ke kterým se
zavázaly ve svých závazcích
k Pařížské dohodě: Argentina,
Brazílie, Francie, Německo
a Turecko? Soudní spor napadá
národy podle Úmluvy OSN
o právech dítěte (konkrétně
práva na život, zdraví a mír).
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Věděli jste, že…

LES,
KŮROVEC,
SUCHO
a lidská
činnost
vyšší teplota
(kratší zimy,
teplejší léta)

přemnožení kůrovce
(lýkožrouta smrkového),
rozmnožování 3-4x ročně

...aby se české lesy dokázaly vyrovnat
s kůrovcem a živelnými katastrofami, je
potřeba vysadit 4x více jedlí a 2x více
buků než je momentální stav?
...40 % vytěženého dřeva se vyváží ke
zpracování mimo ČR a že si posléze kupujeme
drahý zahraniční nábytek vyrobený právě
z takového dřeva?
...dřevo je nejekologičtějším stavebním
materiálem? Nejen že jde o obnovitelný
zdroj, ale dřevo v sobě uchovává i obrovské
množství CO2, jehož koncentraci v atmosféře
potřebujeme snížit.

narušení cyklu
vody (neschopnost
stromů zachytávat vodu,
ukládat ji v těle,
vracet do oběhu)

oslabení smrků
vysazených
ve smrkových
monokulturách

...stromy, konkrétně borovice dlouhověké
(Pinus longaeva) patří k nejdéle žijícícm
organismům na naší planetě? Jejich stáří se
může pohybovat až okolo 5 000 let!

kalamity
Plošná průmyslová těžba, sucho
a narušení cyklu vody vedou
ke vzniku holých ploch, které
kumulují teplo a vytváří z půdy
nehostinnou pláň.
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Příčiny
úbytku
hmyzu

ÚBYTEK HMYZU
a lidská
činnost

vytěžování krajiny a intenzivní
zemědělství (např. trend
velkých polí v kombinaci
s likvidací mezí, mokřadů atd.)
nadměrné používání pesticidů
a hnojiv (s cílem vyšší
produkce potravin)

Zastoupení
živočišných druhů

Následky
úbytku
hmyzu

Hmyz

Loká

lní biodiverzita

Savci, ptáci, obojživelníci, plazi,
měkkýši, pavoukovci, paprskoploutví,
mnohonožky, kroužkovci, ostnokožci,
stonožky, hlístice, vířníci, nohatky,
žebernatky, polostrunatci, morulovci

Role hmyzu

z

bl
pu

Bio
logy
20
11,
Pl o
s

í
áz
ych
a v
Dat

■ základ potravinového řetězce
(potrava dalších živočichů a člověka)
■ opylování (umožnění pohlavního
rozmnožování rostlin)
■ ochrana před škůdci (hmyzožravý hmyz)
■ produkce surovin (např. med, vosk,
hedvábí)
■ rozklad biomasy (tvorba hnojiva)

7

th
e

,
ra
Mo

Oc
ea

n?

,

e:
ac
ik

et

i

n

C.

al
.,

Ho
w M
any
Species Are There

th
ar
E
on

d
an

snížení biodiverzity a totální
destabilizace potravinového
řetězce (hmyz je na začátku
většiny potravinových řetězců,
na konci kterých je převážně
člověk)

BIODIVERZITA =
množství biologických
druhů na daném území

Nevratné zániky
Narušení loká
l‑
takových malých
ní biodiverzity
ekosystémů mohou
nastává například
mít nakonec
při vysoušení mokřa‑
fatální dopad na
Globální
dů, vytěžení celého
fungování širokého
bio
zničeného lesa nebo
div
okolí, kontinentu
erz
při přeměně luk na
celé
ita či dokonce
pole. To vede k narušení
planety.
malých ekosystémů, což
jsou navzájem se podporu‑
jící a fungující
společenství rostlin
a živočichů vázaných na
určité místo.

Dopady
na člověka
kolaps ekosystémů,
významný úbytek úrody, smrt
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Věděli jste, že…

Hlavní činitelé úbytku hmyzu
/ celosvětově, hodnoty v procentech /

intenzivní zemědělství
s pesticidy a hnojivy

16,4

urbanizace
10,7

46,6

6,3

ostatní

...až 1/3 produkce veškeré lidské rostlinné potravy je závislá na
přítomnosti hmyzích opylovačů? Úbytek hmyzu tedy znamená úbytek potravy.
...obrovské pole, na němž se pěstuje pouze jeden druh plodiny, způsobuje
úbytek hmyzu? Proto je potřeba pěstovat rozmanité plodiny a na menších
územích, mezi nimiž jsou meze a tůně, které slouží hmyzu jako útočiště.
...úbytku hmyzu může zabránit tzv. mozaikovitá seč? Znamená to, že se
postupně pokosí pouze malé a vzdálené plochy luk, aby se mohl hmyz
přemístit na stále kvetoucí části louky.

8,8

nevhodné zásahy do
přirozených řek a mokřadů

...roli jednotlivých organismů v ekosystému často zjistíme až po tom, co
zmizí?
...více než 3/4 veškerých kvetoucích rostlin jsou opylovány pomocí hmyzu?
Jejich existence je tedy na hmyzu přímo závislá.

biologické faktory, zavlečené
nepůvodní druhy nebo invazivní
druhy a patogeny

odlesňování

...vyhynutí jakéhokoliv druhu je jednou pro vždy a už ho nelze nikdy
vrátit?

6,3 5,0

globální oteplování

...staré, spadlé a tlející stromy slouží jako obrovská líheň velkého
množství brouků nejrůznějších druhů?
...jeden roj včel dokáže za rok vyprodukovat až 100 kg medu?

Zdroj: Sanchez-Bayo & Wyckhuys, Biological Conservation, 2019

...larvy některých hmyzích druhů se používají při léčbě odumírajících
tkání člověka? Těmito tkáněmi se larvy živí a produkují do nich
protizánětlivé látky, které urychlují jejich hojící proces.
...přibližně 70 % léčiv používaných pro léčbu rakoviny je přírodního
původu nebo jsou to syntetické produkty inspirované přírodou?
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patogen = choroboplodný biologický faktor
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ODPAD jako
důsledek
lidské
činnosti

MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ
S ODPADEM:
▪
▪
▪
▪

Množství odpadu v ČR
zdroj: zpráva MŽP
www.mzp.cz/cz/odpady_podrubrika

(za rok v milionech tun)
2015
2016
2017
2018
2019
0

5 10 15 20 25 30 35 40

Příčiny vzniku odpadu
▪ urbanizace (zvyšování počtu obyvatel
žijících ve městech)
▪ spotřební ekonomika:
◆ neměření množství odpadu
◆ nezapočítávání ceny na likvidaci odpadu
do ceny výrobků
◆ používání jednorázových a nevratných obalů
◆ zneviditelňování odpadu (jeho uskladňování
a procesů likvidace)

skládkování
spalování
recyklace
vyvážení za hranice

V ČR je okolo 40 spaloven
odpadu, z toho pouze 4 fungují
jako tzv. ZEVO (zařízení na
energetické využití odpadu).

Aby se spalovna
ekonomicky vyplatila,
musí spalovat co nejvíce
materiálu. Tedy čím více
odpadu tím lépe.

OTÁZKA NA ZAMYŠLENÍ
Umíte si představit, kolik metrů čtverečních
balícího papíru se každý rok na Vánoce nakoupí,
aby se mohl posléze roztrhat a vyhodit? Zkuste
balit dárky jinak, třeba do použitých papírových
tašek, které můžete dozdobit. A je vůbec potřeba
balit dárky?

Následky vzniku odpadu
▪
▪
▪
▪

kontaminace životního prostředí (půdy, vody)
zabírání velkého prostoru potřebného k jeho uskladnění
znečišťování ovzduší (požáry a únik toxinů)
ztráta důležitých surovin
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Věděli jste, že…

Nebezpečné odpady 1,8 mil tun (tj. 165 kg na obyvatele)
Ostatní odpady 35,6 mil. tun (tj. 3 337 kg na obyvatele)
Nevyužitý odpad 4,5 mil. tun (12 %)
Využitý odpad 32,9 mil. tun (88 %)

...odpad často obsahuje velmi cenné suroviny, které se dají znovu a znovu
využít? To, že vzniká odpad, je projevem absence kreativity těch, kteří
odpad vytváří.

Energeticky využitý odpad 3,5 %
Materiálově využitý odpad 84,5 %

...zbytečně tekoucí voda se okamžitě stává vodou odpadní?
...lidstvo údajně každou minutu koupí jeden milion jednorázových plastových lahví?
...kovové materiály (zejména hliník) se dají recyklovat téměř do nekonečna?
...rozvinuté země (včetně ČR) prodávají svůj odpad a tedy i své problémy
do zemí rozvojových, kde se s tímto odpadem neodborně nakládá? Velmi často se jedná o nebezpečné a toxické látky. Tento fenomén se nazývá Global
Waste Trade.
...po celém světě přibývá cirkulárních kaváren a restaurací i bezobalových obchodů, jejichž produkce odpadu je téměř nulová?

32,9 mil.

37

37
,4

mi

...se odhaduje, že v roce 2025 budou lidé ve stále se rozrůstajících městech produkovat až 3x větší množství odpadu než je tomu nyní?

l.

tu

,4

mil.
t un

Schéma spalovny

n

...pouze 40 % tříděného odpadu je využito v rámci českých recyklačních linek? Zbylý roztříděný odpad putuje na skládku nebo do spalovny, protože zde
není vybudovaná dostatečná infrastruktura. Je to jasný důkaz toho, že vzniká více odpadu než jsme vůbec schopni zrecyklovat a také toho, že třídění
odpadu není finálním řešením problému.
...v roce 2019 bylo v České republice
vyprodukováno 37,4 mil. tun všech odpadů?
To vychází přibližně na 3,5 tuny odpadu
na každého občana.

n
tu

Vodní pára
a spaliny

3
Pára

Generátor
páry

1
Spaliny

2

5
4

Naběračka
Popel
Bordel

Skládkování popelu
Usazování částic

1
13

Odstranění
oxidů
dusíku

2

Odstranění
dioxinů
a mědi

3

Odstranění
kyselých
plynů

4

Odstranění
pevných
částic

5

Kontrola
čistoty spalin
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ZEMĚDĚLSTVÍ
A NAKLÁDÁNÍ
S POTRAVINAMI
Vodní
stopa
vyjadřuje
množství sladké vody potřebné k výrobě jednoho
kilogramu daného produktu. Je v ní zahrnuto zavlažování, mytí
a oplachování nebo
napájení zvířat.

Ve vyspělých zemích se většina
nespotřebovaných potravin vyhodí, protože je zákazník nezkonzumuje, případně se neprodají
na pultech obchodů. V rozvojových zemích se naopak většina
nespotřebovaných potravin zkazí plísní nebo hnilobou, protože není dostatečně ošetřena
a správně skladována.

Věděli jste, že…
...z velkého množství ovoce a zeleniny se stává odpad pouze proto, že má
esteticky nedokonalý tvar či vzhled?
...produkce potravin na osobu je v chudých afrických zemích přibližně
poloviční ve srovnání s produkcí zemí EU?

Nespotřebované potraviny
cca 1,3 miliard tun
Spotřebované
potraviny
2,7 miliard tun

...každý devátý člověk na planetě nemá dostatek potravin?
...když vyhodíme jeden nesnědený hovězí burger, je to jako bychom si pustili
sprchu na 90 minut, aniž bychom se pod ní umyli?
...plýtvání potravin v domácnostech lze jednoduše předejít? Stačí nenakupovat
na dlouho dopředu, psát si nákupní seznam a řídit se jím, nemít neustále
plnou lednici, zmrazovat jídlo, které nestihnete zkonzumovat či nechodit
nakupovat hladový.

hovězí
salát
čokoláda

...je velký rozdíl mezi datem minimální trvanlivosti a datem spotřeby
uváděných na obalech potravin?

Současné zemědělství je
závislé na používání nejrůznějších chemických hnojiv a pesticidů.

...potraviny lze
konzumovat i po
uplynutí data označeného jako minimální
trvanlivost do:, pokud byly
dodrženy podmínky pro skladování a samotná potravina není
nijak poškozena nebo znehodnocena?

Negativní dopady přílišného používání pesticidů a hnojiv
1. úbytek kvalitní půdy (změna
přirozeného pH)
2. kontaminace vodních toků
3. úhyn živočišných druhů (narušení
ekosystému)

Uhlíková stopa je hodnota vyjadřující množství všech skleníkových plynů, které vzniknou při produkci jednoho kilogramu potraviny.
Udává se přepočítaná na ekvivalenty CO2 a u pot‑
ravin zahrnuje jak emise vzniklé při hospodaření, obdělávání půdy či krmení zvířat na farmách
a finálním zpracování, tak emise vytvořené při
přepravě, skladování, balení a prodeji.
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hovězí
salát
čokoláda

...po uplynutí data označeného jako
spotřebujte do: by se potraviny již
neměly konzumovat? Jejich trvanlivost lze však prodloužit
zmražením.
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Produkce textilních vláken v Číně (miliony tun)
Podíl z celosvětové produkce (%)
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Ekologickou stopu oděvního průmyslu určuje:

LIKVIDACE

-	transport (produkce CO2)
-	místo výroby (Čína, Bangladéš, Indie)
-	neekologické chování výrobců k životnímu prostředí
v rozvojových zemích:
využití výhradně fosilních paliv
splachování odpadů přímo do vodních toků (znehodnocování vodních zdrojů)
- používání syntetických barviv (chlorované aniliny)
a změkčovadel (endokrinní disruptory)
-	použití nekvalitních, syntetických materiálů, ze kterých
se při užívání a údržbě (praní) uvolňují mikroplasty

skládka

znovupoužití
8

reycklace

10

57
25

spalování
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Endokrinní disruptory jsou látky, které ovlivňují
přirozenou funkci žláz s vnitřní sekrecí (endokrinního systému) tím, že napodobují chemickou
strukturu a funkci běžně se vyskytujících hormonů. Na rozdíl od hormonů ale nejsou přírodního charakteru, nemohou být rozloženy živočišným
metabolismem a tudíž se mohou snadno v organismu
hromadit. V důsledku mohou endokrinní disruptory
ovlivnit správný vývoj pohlaví, čímž brání rozmnožování dotčených živočichů.

Věděli jste, že…
...móda je, po tom ropném, druhým nejšpinavějším
průmyslem na světě?
...obuv je téměř nerecyklovatelným odpadem, protože
je složena z velkého množství materiálů?
...na výrobu 1 kg bavlny je potřeba okolo 20 000 litrů
vody? Pěstování bavlny navíc vyžaduje vysoké množství
použitých pesticidů.
...pěstování bavlny v bývalém Sovětském svazu vedlo
k ekologické katastrofě, kdy došlo ke ztrátě 90 %
veškeré vody v Aralském jezeře? Tisíce let staré
přítoky tohoto jezera byly svedeny na zavlažování
pouště s bavlníky.
...„sumangali“ je termín používaný pro dětskou
práci především v oděvním průmyslu v Indii? Jedná
se zejména o dívky z chudých rodin, které pracují za
nelidských podmínek i 12 hodin denně 6 dní v týdnu.
...polyesterové vlákno, ze kterého je vyrobena
většina oblečení, se v přírodě rozkládá přibližně
200 let?
...první anilinová barva vznikla v roce 1856 omylem
jako vedlejší produkt při hledání léčiva na malárii
a měla výrazný fialový odstín? Veškeré textilní
barvy byly do té doby přírodního původu.

Zdroj: www.intechopen.com/online-first/endocrine-disrupting-chemicals-in-cosmetics-and-personal-care-products-and-risk-of-endometriosis
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Zdroj: www.coresponsibility.com/unspoken-crisis-mounting-textile-waste-in-china/

VÝROBA

MÓDA A ODĚVNÍ PRŮMYSL
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Trvanlivost plastů je
vhodná vlastnost pro
spotřebitele, ale naprosto nevhodná pro životní
prostředí.

Ročně se vyprodukuje 260 me‑
gatun plastového odpadu.

Slovníček pojmů

PLASTY

Upcycling (česky upcyklace) je přeměna starých nepotřebných materiálů a předmětů na něco nového, co má vyšší přidanou hodnotu. Pro plasty to znamená, že
mohou být zpět rozloženy na monomer (základní jednotku) a ta může být nějakým
způsobem upravena a použita na výrobu jiných plastů nebo potřebných aditiv.
Downcycling (opak upcyclingu) je opětovné použití materiálů, přičemž výsledek
není tak plnohodnotný jako původní materiál či výrobek.
Greenwashing je proces vytváření falešného dojmu nebo poskytování zavádějících informací ve snaze vyvolat pocit, že produkty nebo jednání společnosti
jsou šetrné k životnímu prostředí. Ačkoli některá tvrzení mohou být částečně
pravdivá, jejich skutečný význam je přehnaný a má především odvést pozornost
veřejnosti od ekologicky nešetrných praktik dané společnosti.

Věděli jste, že…
Plast vznikne
během minut, je
použitý v řádu
hodin a jeho
rozklad zabere
stovky let.

Z celkového využití fosilních paliv
připadne 4% na
výrobu plastových
materiálů.

32 % plastového odpadu z celého světa
nakonec skončí
v přírodě, zejména
v oceánech a mořích.

...mikroplasty jsou částice menší než 5 mm vznikající opotřebením či degradací plastových materiálů?
To, že se plast vytřídí, ještě neznamená, že dojde
i k jeho recyklaci. Na celém světě
se zrecykluje pouze
12 % z roztříděného
plastového odpadu.

nevýhody
příliš nízká cena dělá
z plastů bezkonkurenční
obalový materiál
extrémně dlouhá doba
rozkladu
spotřeba fosilních zdrojů
pro jejich výrobu

výhody
tvarovatelnost = plastičnost
nízká hmotnost
trvanlivost		
nízká cena výroby
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voděodolnost

často obsahují škodlivá
aditiva
energeticky náročná
recyklace

...v závislosti na použitém detergentu (čistícím prostředku) se může během
praní 5 kg prádla obsahujícího polyethylenové tkaniny uvolnit do odpadních
vod až 6 milionů částic mikroplastů? Většina z nich je tak malá, že ji není
možné zachytit filtrem.
...mořští živočichové mohou snadno zemřít na vyhladovění, protože mají žaludek plný nestravitelného plastu? To samé platí i pro ty nejmenší organismy, jejichž žaludky jsou ale naplněné mikroplasty.
...v roce 2016 byla poblíž japonské továrny na recyklaci plastových lahví
objevena a popsána bakterie Ideonella sakaiensis, která si vyvinula enzym
na štěpení PET (polyethylentereftalátu)?
...většina tzv. biorozložitelných plastů je rozložitelná pouze ve speciálních, průmyslových podmínkách, za zvýšeného tlaku, teploty nebo určitého
pH půdy? Pokud jej tedy vložíte do svého domácího kompostu, pak šance na
jeho rozložení v obvyklém časovém horizontu je minimální, a proto se nesmí
vhazovat do biologického odpadu. Kampaně spojené s biorozložitelnými plasty
jsou typickým příkladem greenwashingu.
...možnou alternativou k plastům vyrobeným z ropy jsou konopné plasty, které umožňují efektivní ukládání CO2 z atmosféry do rychle rostoucí rostliny?
Konopné materiály mají rovněž výrazně vyšší biodegradabilitu (biologickou
rozložitelnost) než obdobné produkty vyrobené z ropy.
...mezinárodně právní regulace pěstování a obchodu s konopím jsou spojené
s neochotou států konopné zemědělství a průmysl podporovat? Jedním z důvodů
je i nedostatek vzdělání ve státní správě i obyvatelstvu, který vede ke
zjednodušenému vnímání rostliny konopí jen jako zdroje omamné a psychotropní látky namísto jako různorodě využitelného přírodního zdroje.
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Předkládaná témata jsou jen špičkou rychle tajícího ledovce. Pod stále
tenčí vrstvou ledu je ukryté další a mnohem širší spektrum témat a otázek.
Co se stane když roztaje permafrost?
Jak bude vypadat naše planeta za 30 let pokud budeme dále znečišťovat
planetu stejným způsobem?

Jak ověřovat informace
na internetu?

Jak velkou roli na oteplování Země má produkce CO2?
Co se stane, když roztaje všechen led na Zemi?
Co znamená Pařížská dohoda a k čemu se v ní státy zavázaly?
Jaká je problematika lobby v souvislosti s ekologickou krizí?
Proč není možné zastavět Saharu obří solární elektrárnou?
V čem spočívá zlo palmového oleje?
Jakto, že je v oceánech tolik plastů a je vůbec možné je z vod odstranit?
Co můžu dělat já, jako jedinec, k zlepšení situace v mém státě, potažmo
na mé planetě?
Probíhající klimatická změna je největším problémem a zároveň výzvou naší
doby, byť se nás určitá část společnosti (ta, která z naší neznalosti
profituje) snaží přesvědčit o opaku.
Je naší zodpovědností informovat se, vzdělávat se a nebýt lhostejnými
k prostředí, ve kterém žijeme.

-	 při čtení článku zkontrolujte, jestli
obsahuje citace na původní literaturu
-	 podívejte se i na jiné články daného
serveru a sami posuďte, zda se náhodou
nejedná o web obsahující zkreslené
informace
-	 všechno, co jste zjistili na jednom webu,
si ještě několikrát ověřte na jiných
serverech
-	 pokud je možné dostat se až do primárních
zdrojů (vědecké publikace, rozhovory,
kapitoly knih), čerpejte z nich
-	 informace na Wikipedii jsou prověřené a
důvěryhodné, zároveň musí obsahovat odkazy
na původní prameny, které vám mohou velmi
pomoct
-	 pokud je o daném tématu v češtině málo
informací, vyhledávejte v angličtině
-	 pouhým přepnutím Wikipedie na anglickou
verzi se velmi často zvětší množství
odkazů a informací, které mohou být dalším
vodítkem
-	 pokud o daném tématu naleznete rozdílné
informace, nezoufejte a pokračujte
v hledání pomocí jiných hesel, někdy to
může být běh na dlouhou trať
-	 pokud budete své závěry kdekoliv
zveřejňovat, nezapomeňte uvést zdroje,
ze kterých jste čerpali

„The climate and the biosphere don’t care about our politics and our
empty words for a single second. They only care about what we actually do.“
Greta Thunberg
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ROZCESTNÍK OVĚŘENÝCH ZDROJŮ:
ipcc.ch ▪
noaa.gov ▪
nature.com ▪
intechopen.com ▪
sciencemag.org ▪
wedocs.unep.org ▪
researchgate.net ▪
ourworldindata.org ▪
globalcarbonatlas.org ▪
keelingcurve.ucsd.edu ▪
nationalgeographic.com ▪
climateknowledgeportal.worldbank.org ▪
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▪ amo.cz
▪ mzp.cz
▪ avcr.cz
▪ lesy.cz
▪ tolasz.cz
▪ ekolist.cz
▪ incien.org
▪ co2liga.cz
▪ zajimej.se
▪ ekoskola.cz
▪ glopolis.org
▪ ec.europa.eu
▪ intersucho.cz
▪ sciencemag.cz
▪ faktaoklimatu.cz
▪ trideniodpadu.cz
▪ uhlikovastopa.cz
▪ adaptacesidel.cz
▪ klimatickazmena.cz
▪ klimatickakoalice.cz
▪ skepticalscience.com
▪ ekocentrumkoniklec.cz
▪ clovekvtisni.cz/co-delame
▪ casopis.ochranaprirody.cz
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