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Zelenější Klubíčko
Adaptace
na
změnu
klimatu,
nízkouhlíková
Evropa,
snížení
množství nerecyklovaných plastů,
zelenější
Evropa,
inteligentnější
Evropa, inovace, věda a výzkum,
bezpečnost a migrace – to všechno
jsou priority EU a také priority České
republiky (zdroj: Víceletý finanční
rámec EU na období 2021-2027). Také
my v Klubíčku se o ekologii zajímáme
a cítíme zodpovědnost za stav,
v jakém zanecháme planetu našim
dětem. Z našich dětí vyroste
generace, která bude změnou
klimatu zasažena, ať už se jedná o
nedostatek
vody,
migraci,
oteplování.
Klimatické
změny
začínají
ovlivňovat
naše
bytí,
následující rozhovor vzniká v herně,
kde teploměr ukazuje přes 30 stupňů,
tečeme, vaříme, kloužeme. Říká se, že
děti jsou jako šípy. Když jsou malé,
jsou u nás, my je můžeme
nasměrovat, když jsou velké, my jen
můžeme doufat, že šíp je vystřelen
tím správným směrem.

foto z FB Greta Thunberg
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Rozhovor
Rozhovor s Martou Madejewski
Do Klubíčka vlítla jako velká voda. Čiší energií, nápady a kreativitou. Proměňuje Klubíčko a všude je jí plno.
Nápad zapojit se do ekologické výzvy Fridays for Future vzešel právě od dynamické Marty, která inspiruje,
diskutuje, kritizuje a koná. Zeptali jsme se jí proč.
Proč ekologie?
Rozhodně nejsem ekologická aktivistka, která se nechává přivazovat ke stromu. Ale kdo ví… třeba na to někdy
v budoucnu, když bude třeba, ještě dojde. Nenazvala bych svoji podporu zrovna ekologií. Naše společnost má
potřebu stále lepších, krásnějších a novějších věcí, které vlastně nepotřebujeme. A nejen že je nakupujeme, ale
my se jimi necháme přímo zavalovat. Je na nás, v jakém stavu zanecháme naši Zemi dětem. My, co máme děti,
by nám nemělo být jedno, v jakém stavu jim Zemi předáme.
Je správné, že třídíme odpad, že si bereme igelitky, jen když musíme, že šetříme vodou a snažíme se i jinak chovat
ekologicky, ale jen tato činnost nestačí. Bohužel si myslím, že už jsme za zenitem, kdyby to naši Zemi spasilo. Je
potřeba myslet globálně, brát Zemi jako živý organismus. Týká se nás ničení moří, deštných pralesů a devastace
úrodné půdy. Před touto blížící katastrofou se neschováme a neschováme ani naše děti.
Chováme se jako mistři Vesmíru a vůbec si neuvědomujeme, na jaké náhodě vznikl život a jakou kliku máme, že
máme tuto Zemi právě tady a teď. Ale dost na tragickou notéčku.
Proč Fridays for Future?
Líbí se mi krédo, že „Nikdo není malý na to udělat velké věci“. Pro něco se tato copatá holka rozhodla a šla si
zatím. Začala sama s jedním transparentem v srpnu 2018 před švédským parlamentem. Teď už není sama, přidaly
se k ní statisíce dětí po celém světě. Myslíte, že se chtějí jen ulít ze školy? Myslím, že ne. Pokud si vzpomeneme
na své mládí, také jsme se nebáli dát najevo svůj názor a trápila nás spousta věcí. Přemýšleli jsme o budoucnosti.
A když my, tak proč si myslíme, že naše děti ne? Spíše bychom se měli zamyslet než
kritizovat. Pochopit je, podpořit je, pomoci jim. To je i vlastně naše úloha rodičů.
Jak mluvíte doma o ekologii doma?
Moc vlastně ne. Rozhodně neděláme přednášky, to by byla děsná nuda. Spíše
vysvětlujeme, mluvíme o tom jako o situaci, která nás trápí. Snažíme se, aby
dcera pochopila, že svět je nádherné místo pro život, ale že je nutné o něj také
pečovat a neubližovat. Když je chuť, koukáme rádi na dokumenty o přírodě.
A protože je už starší, nelakujeme vše na růžovo. Snažíme se mluvit i o těch
špatných a smutných věcech. A snažíme se nekupovat blbosti. To neznamená,
že bychom si nedělali radost, jen se tolik nezahlcujeme věcmi. Ale třeba já
osobně se to taky vlastně učím, měla jsem období, kdy na mne trendy silně
působily a dlouho mi trvalo pochopení, že vytvoření vlastního stylu, je vlastně
cesta i k usnadnění života.
Máme zahradu, kterou z části nesekáme, vysazujeme květiny, které miluje
užitečný hmyz. Máme hmyzí i ptačí hotel. Miluju nakupování v
sekáčích. Tam se dají ulovit skvostné kousky z kvalitních materiálů a
renomovaných značek. Jen je potřeba nečekat, že když jdu koupit
svetr, tak odejdu se svetrem. Prostě možná odejdu se sukní, nebo
také s něčím jiným nebo také s ničím. Je potřeba se orientovat
trochu v módních značkách, trendech a materiálech, ale dá se to
naučit.
Ráda renovuji staré věci. To jsem se naučila už doma. Dříve (za
minulého režimu) vlastně nic nebylo, všechno se shánělo, taky
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se natíralo a opravovalo. Stále to dělám. I když jsou
obchody plné nových věcí, mne baví vymýšlet
starým věcem jiný smysl.
Jak zelené je Klubíčko? (Marta je lektorka
odpolední družiny pro děti 1. stupně, tzv. Klubík)
V Klubíku používáme materiály, které by se jinak již
vyhodily. Já třeba miluji kartony a hodně s nimi
děláme. A v příštím školním roce ještě rozšíříme o
výtvarnou dílnu ve čtvrtek, kdy se budeme snažit
pracovat pouze s těmito využitelnými nebo
přírodními materiály. Máme proto speciální sbírku,
kde sbíráme věci od vás všech. Pokud doma máte
nějaké zajímavé věci, které doma nepotřebujete,
my je třeba můžeme zužitkovat.
Co konkrétně dělá Klubíčko?
Je toho hodně. Opravdu spousta aktivit má ten
ekologicko-společenský obsah, aniž bychom to

Toto je Martin loňský úlovek z malinkaté pláže na Hvaru.
Odpadky do Klubíku, prosím, nenosit!!! :)
vnímali. V Klubíčku třídíme odpad, přĳímáme nábytek,
který již někde dosloužil a je plně funkční a pro nás
potřebný. Spolupracujeme se Spolkem Barbořice,
spolupořádáme FairTrade snídaně, volnou výměnu věcí,
dále přednášky, osvětu, workshopy o minimalismu, zerowaste, šĳeme látkové tašky, používáme látkové pytlíky na
nákupy, děti v dětských skupinách mají záhonky, učí se o
přírodě a procesech na Zemi.
Děkuji za rozhovor
MARCELA BRADOVÁ
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Volná výměna věcí
Bylo horké letní červnové sobotní dopoledne – 15. 6. 2019. Již
v osm ráno byla teplota plavková, jak jinak když se nám tak
trošku léto expanduje do jara i do podzimu. A co se tak
mohlo v Klubíčku asi dít? Letos již po druhé se konala
oblíbená komunitní akce s ekologickým podtextem – Volná
výměna věcí (organizuje ve spolupráci s Klubíčkem Spolek
Barbořice).
V devět ráno to na Klubíčkové zahradě již opravdu žilo.
Rodičové a děti přicházeli s plnými taškami, aby jejich
„zbytečnosti a přebytky“ z domácnosti mohli nabídnout
dále k užitku jiným. Dospěláci i děti nosili svoje vytříděné
hračky, oblečení, knihy, domácí potřeby, přebytky ze
zahrádky, které v jejich domácnosti už dosloužily a zbytečně
zabíraly místo. Vše bylo na zahradě roztříděno do kategorií.
Lidé i děti společně připravili akci, kde si také spoustu věcí
mohli vybrat, odnést. Nebylo nikoho, kdo by nepřinesl či si
neodnesl byť jedinou maličkost. Vše s úsměvem a bez
potřeby peněz. Mnozí, naplněni uspokojujícím pocitem kolik
věcí mohli darovat, se snažili nic si neodnést, aby tak
odlehčili své domácnosti. Někteří byli naopak naplnění
hřejivým pocitem, kolik krásných věcí si mohou odnést a
užívat je. Všichni pak byli naplnění pocitem sounáležitosti,
který poskytuje komunita fajn lidí. Všichni pomáhali, všichni
se usmívali, všichni si povídali, včetně těch, kteří na podobnou
akci přišli poprvé. Nic se nevyhodilo. Co po výměně zbylo, sbalilo
se do pytlů a odvezlo se do charitativního obchůdku ADRA či
nachystalo pro bazar UNICEF. Souběžně pro doplnění pohody akce
probíhal menší workshop, kde si účastnící mohli popovídat o bylinkách, odnést si přebytky ze zahrádek, zakoupit
si home-made mňamky vyrobené mamkami. Mohli se naučit háčkovat z provázků nastříhaných jak jinak než ze
starých triček, čehož nejvíce využily mladé slečny. Mohli se nechat inspirovat, co všechno se dá doma ušít místo
jednorázových věcí typu pytlík na nakupování,
odličovací tampón či dámská vložka. A aby toho
nebylo málo, fajnšmekři si mohli vyzkoušet a vzít
náušnice
vyrobené
jednou
maminkou
z barevných vršků do limonád a piva. Prostě
o zábavu a získání nových informací i kontaktů
bylo postaráno. Kafíčko se popíjelo, domácí
koláčky se zakusovaly. Prostě jedním slovem
krása, moc nás to bavilo. Moc si všichni, kteří
jsme se účastnili, poděkujme za to, že umíme
takto krásně komunitně žít a současně dělat
věci, které mají smysl, nezatěžují planetu a
naopak
přispívají
ke
snižování
jejího
zatěžování.
Opravdu moc díky všem a na podzim na
viděnou!
VERONIKA HABROVÁ ML.
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