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Fridays for Future
Klubíčko Kroměříž se připojuje k výzvě Fridays
for Future mladé švédské aktivistky Grety
Thunberg, která upozorňuje na problémy
týkající se klimatických změn.
Greta říká: „Všichni milujeme naši Zemi,
všichni tu chceme žít! Měli bychom tedy
přestat dělat věci, které jí ubližují.“

Proč podporujeme zrovna Gretu? I my v našem
rodinném centru podporujeme svými
aktivitami ekologický přístup k životu. I my
jako rodiče se snažíme dělat pro své děti,
to nejlepší. V konečném součtu jim sice
předáme výchovu, poskytneme kroužky,
nakoupíme spoustu věcí a neuvěřitelně je
milujeme, ale pokud předáme planetu ve
špatném stavu, jejich budoucnost je nejistá.

A proto jsme se rozhodli, že budeme vydávat
náš magazín eMotanici právě s ekologickou
tématikou, kde budeme upozorňovat na
problémy, o kterých můžeme diskutovat a na
kterých můžeme pracovat.

MARCELA BRADOVÁ

eMotanice
2/2019
4.6. 2019



Komiks

Autorkou komiksů v tomto vydání eMotanice je naše španělská dobrovolnice Raquel Olmedo Nieto.
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Greta Thunberg
Víte kdo je Greta, aneb milujeme naši Zemi?
Greta Thunberg, švédská dívka, kterou už zná dokonce i Wikipedie. Pokud ji ještě neznáte, nezoufejte.
Motanice, kterou právě čtete, Vám ji představí a nejen to, bude se snažit Vám tak trošku zahrát na city a rozsvítit
ve Vás plamínek. Jaký plamínek? Každý z nás si ho může pojmenovat jinak, někdo jako společenská
zodpovědnost, někdo jako slušnost, někdo jako láska k přírodě, někdo jako láska k sobě samému. Všichni se, ale
snad shodneme na tom, že cítíme, že se něco děje a že už i dokonce, aspoň někteří z nás cítíme, že to co se děje,
není nic pozitivního.

Ale vraťme se ke Gretě. Tato mladá dívka je
jiná. Byl ji diagnostikován Aspergerův syndrom
a ADHD. Sama uvádí: „Vidím svět trochu jinak,
z jiné perspektivy“. Že by snad proto její
společenská zodpovědnost byla vyšší než u
mnohých politiků? Trošku ostuda, není-liž
pravda. Protože pokud náhodou ještě stále
netušíte, o koho jde, tak se jedná o mladou
švédskou aktivistku, která se proslavila svou
školní stávkou pro klima před švédským
parlamentem ve Stockholmu, kterou chtěla
posílit pozornost problémům klimatické změny.
Její příklad postupně následují statisíce školáků
po celém světě v rámci hnutí Školní stávky pro
klima (pátky, u nás např. 24.5.). Jejím klíčovým
postojem je, že politika dělá příliš málo na
ochranu klimatu a funguje tudíž
nezodpovědně, zejména vůči mladým lidem.
Vyzývá k výraznému zrychlení ochrany klimatu
na celém světě a chce pokračovat ve stávce,
dokud Švédsko nezačne snižovat emise
skleníkových plynů o 15 % ročně. Argumentuje,
že Švédsko, jako bohatá země, má povinnost
snižovat emise rychleji než jiné státy.

Globálním oteplováním se Greta začala zabývat
ve svých devíti letech a věnuje se mu téměř na
vědecké úrovni. Vadí jí především, že bohaté
Švédsko se tváří jako velmi angažovaná země v
boji s klimatickou změnou, ve skutečnosti, ale
politici nic reálného nedělají. Napsala článek
Švédsko není příkladem. Dne 20. srpna 2018 se
Greta Thunberg, žákyně deváté třídy základní školy, rozhodla, že nebude chodit do školy až do švédských
všeobecných voleb, které se konaly dne 9. září 2018. Rozhodla se poté, co Švédsko čelilo v létě nebývalým vlnám
horka a požárů. Chtěla po švédské vládě, aby snížila emise uhlíku, podle Pařížské dohody o změně klimatu.
Seděla před švédským parlamentem každý den během školních hodin se sloganem Školní stávka pro klima. Po
volbách pokračovala v protestu každý pátek. Její páteční stávka získala celosvětovou pozornost. Školní stávky pro
klima se v roce 2019 postupně rozšířily do různých zemí, včetně České republiky.

Nedá mi to neuvést její proslov z konference COP 24, kde prohlásila: „Mluvíte jen o zeleném trvalém
hospodářském růstu, protože se bojíte, že byste ztratili popularitu. Mluvíte jen o tom, jak pokračovat ve špatných
nápadech, které nás dostaly do tohoto zmatku, i když jedinou smysluplnou věcí je zatažení záchranné brzdy.
Nejste dostatečně zralí, abyste řekli, jaká je skutečně situace. Dokonce i toto břímě necháte na nás, dětech.“
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Greta se odvážila a udělala to, co nikdo z dospělých, mluví
k nim na setkáních, konferencích na světových fórech a
snaží se jim dodat odvahu, aby už konečně přestali lhát
sobě samým i druhým. Všichni milujeme naši Zemi, všichni
tu chceme žít! Měli bychom tedy přestat dělat věci, které
jí ubližují. Zdá se to být jednoduché, že? A přitom se zdá,
že je to tak těžké.

Je krásné, že svět Gretu ocenil, že byla jedním ze tří
nominovaných „mladých hrdinů roku 2018“ na cenu
World Nature Foundation. Byla také nominována na cenu
pro mladé prosazující udržitelný rozvoj, kterou uděluje
společnost Telge Energie. V prosinci 2018 ji zařadil časopis
Time mezi 25 nejvlivnějších teenagerů roku 2018.
U příležitosti Mezinárodního dne žen byla v roce 2019
prohlášena za nejvýznamnější ženu roku ve Švédsku, tři
norští zákonodárci ji nominovali na Nobelovu cenu míru
za rok 2019.

Ale co je vlastně jejím poselství? Proč se tu objevila ta malá
copatá PROČ? Co myslíte? Osobně si myslím, že je tu proto, abychom
se my dospěláci zastyděli a řekli si, tak když taková malá copatá proč to vidí a něco dělá, tak proč my neděláme nic?

Byli byste hrdí, kdybyste měli Gretu doma? Buďte hrdí na
sebe a na své děti, žĳte s rozumem a srdcem na dlani.
Všichni přeci chceme, abychom žili na místě, které se nám
líbí, a taky chceme to nejlepší pro naše děti! Tak pak proč
děláme, to co děláme? Každý krůček ke skromnosti a
pokoře před naší milou maminkou přírodou, maminkou
Zemí se počítá. Prosím nespoléhejme na to, že nás
nezištně milujeme, milujme i my ji a nejen, že
neubližujme ji, ale naopak chraňme ji, je to v našem
vlastním zájmu.

Zkusíme Vás a Vaše děti trošku namotivovat, můžete
s námi sledovat komiksové výzvy a zapojovat se postupně
do nich.

Výzva této Motanice je: NIC NEKUPUJ, VŠECHNO MÁŠ.
Chtít míň, je to nejvíc, co pro planetu a nás všechny můžeš
udělat.

Zdroje: Wikipedie a www.zeroeastecesko.cz (vh).
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Save our Ocean
„Save our ocean , save our future“ v překladu zachraňme naše oceány,
zachraňme naši budoucnost. Moje téma absolventské práce se týká
ekologie, hlavně života v mořích a oceánech. Je strašné, když vidím ty
videa na internetu, ohledně znečišťování naší planety. Například kolik
tun denně odpadu se vytáhne z moří a oceánů, zvířata uvízlá
v rybářských sítích. Několik vyhynulých druhů zvířat každý den.

Chci podpořit ekologii, protože někteří lidé nerespektují přírodu vůbec.
Ale jsem ráda za spoustu lidí, kteří se snaží něco s touto planetou
dělat… přece tady není žádná planeta B. A to si potřebuje každý z nás
uvědomit, než bude pozdě.

Naší planetě může pomoci každý z nás, první krok vidím v recyklaci. Nic
to nestojí a zvládne to kdokoli. Existují i kovové slámky na pití, abychom
nemuseli kupovat plastové. V obchodě můžete říct plastovým taškám
„NE!“ a nahradit je plátěnými taškami. Jít na procházku, vzít rodinu do
parku, na louku a třeba posbírat odpadky. TAK HURÁ DO TOHO!

VIKTORIE GROCHALOVÁ (14 LET)

Děkujeme Viktorce za poskytnutí obrázků do tohoto vydání eMotanice.
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Jak se rozhoduje o životě v našem městě,
aneb děti to maj zmáklý
Bylo pondělí 13.5.2019, pondělí jako každé jiné. Kamarádka mi řekla, že její dcerka má nějakou akci v knihovně
a musí ji doprovodit, zda bych jí nehlídala dcerku druhou. Kývla jsem se slovy - co to je za akci? Po menší debatě
a poradě se strýčkem Googlem jsem zjistila, že se jedná o veřejnou debatu o udržitelné městské mobilitě města
Kroměříž. Ty jo, to mě asi zajímá, řekla jsem si a dohodla se s kamarádkou, že se všichni potkáme v knihovně,
manžel pohlídá děti a já se kouknu na projednávání. Čekala
jsem, plný sál, jak jsem to již v minulosti zažila na Kulatých
stolech pořádaných Zdravým městem Kroměříž. Jak jsem se
spletla. Přiznám se, o plánu mobility jsem asi neslyšela poprvé,
ale nějak jsem asi o něm neslyšela dost natolik, abych věděla
více. A to zrovna nejsem člověk, který se o veřejné věci
nezajímá vůbec. Stejně jako tato akce, která mimochodem
nebyla ani v programu knihovny, unikla málem mně, tak
unikla asi všem občanůmmimo zainteresované strany, které to
věděly od přednášejícího Jaroslav Martinka, odborníka na
slovo vzatého (národní cyklokoordinátor, pracovník Centra
dopravního výzkumu a Fakulty dopravní ČVUT v Praze,
jednatel spolku Partnerství pro městskou mobilitu a
kroměřížského spolku Kolem KM, z. s. a mnoho jiného). Z řad
nezainteresovaných občanů jsem tam byla snad jen já nebo
aspoň jsem měla takový pocit. Jako zástupce radnice tam byl
pan místostarosta Vít Pěštuka a tiše poslouchal. Pana Jaroslava
nabitého energii a pocitem, že je třeba umět pracovat i
s málem, smutná situace neúčasti široké veřejnosti nevyvedla
z míry a přesvědčivým způsobem se jal vysvětlovat, jak je plán
mobility důležitý dokument a co vše by mohl Kroměříži a jeho
obyvatelům přinést. Pokusil se v přímém přenosu zopakovat zkušenost ze tříd ZŠ Oskol, kde se žáky 1. i 2. stupně
plán mobility probíral. Těmto dětem a opakovaně i všem na veřejném projednání povídal pohádku, jak Honza
vyrazil do světa na zkušenou, inspiroval se a chtěl nápady zavést i doma. Ale ejhle, ono to nešlo. Vyskočili malí
„čertíci“ a Honzu napadlo: „je to marný“. Honza si řekl, že s tím musí něco udělat. Založil „slušnej oddíl“. Jeho

heslem je: „když nemůžeš, tak přidej“… a
pohádka pokračovala a my ani nedutali .
Chcete-li vědět více, čtěte zde:

https://www.citychangers.cz/nase-pohadka

Ano děti to mají zmáklé, přesně ví, jak jsme na
tom, stejně jako to ví např. švédská aktivistka
Greta. Ví, že životní prostředí máme mít dobré
k tomu, abychom žili a přežili. Ví, že když se
jede do školy na kole, tak jediné, co mohu ucítit
je, když si cyklista prdne. Naopak, když budeme
mít aut plné ulice, tak se nám taky může stát, že
se brzy nebudeme moci nadechnout vůbec.
Pochopila jsem, že pokud by Plán udržitelné
městské mobility města Kroměříže byl zmáklý
očima dětí, žilo by se nám všem kroměřížákům
lépe. Někde to už pochopili, prý v městě Uničov.
Ano, když může Uničov, proč ne Kroměříž, že
ano? Pochopila jsem také, že jediný kdo může

pohlídat radnici, aby činila tak, jak chceme, jsme my občané. Pokud bude mít sílu hlas dospělácký, který bude
silně řvát „Chceme více parkovacích míst“, bude hlas našich dětí příliš slabý, aby zakřičel „Chceme žít lépe,
chceme dýchat čistý vzduch, chceme jezdit na kole do školy“. Neměli bychom se my rodiče snažit, aby hlas našich
dětí byl slyšet? Buďme jejich amplion, přesvědčme radnici, aby nehledala důvody, proč to nejde….proč nejde mít
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cyklostezky, proč nejde používat auta jakožto dopravní prostředky méně, proč nejde mít a ctít udržitelný plán
mobility, který bude myslet na zdraví občanů a na Domácí hrubé štěstí (toto např. sleduje země Bhútán místo
Hrubého domácího produktu).

Já jako rodič se dívám na své děti a chci, aby mohly dýchat lépe, pohybovat se ve městě bezpečně a to i na kole.
Chci, aby na Kojetínské, kde bydlíme, jsme si nemuseli kvůli opakovaným respiračním onemocněním svých dětí
kupovat čističku vzduchu. Chci a chci a chci, takže asi budu muset, muset, muset. Asi zkusím obětovat trochu toho
svého pohodlí a čas a aktivně se přĳdu účastnit veřejného projednávání Plánu udržitelné městské mobility města
Kroměříž, které je zatím skoro utajená akce, ale ví se, že bude 25.6. Snad se mi podaří i víc. Pokud byste nám
v tom náhodou chtěli pomoci, dejte mi vědět na barborice-km@seznam.cz, potřebuji parťáky protože, když bude
nás víc, nebudeme se bát vlka nic .

VERONIKA HABROVÁ ML.

Občanka města Kroměříž, matka tří děti, které chtějí dýchat čistý vzduch a jezdit bezpečně po Kroměříži na kole.
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Příběh z Vrchlického ulice.


