
Petr: „Je fakt, že některý věci se ti rozbijou, akorát když skončí záruč-
ní doba, což je k vzteku. To nemůže bejt náhoda. Lidi to vyhodí, 
koupí si něco novýho a takhle pořád dokola. I když je fakt, že já taky 
každej rok toužím třeba po novým mobilu…“  
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Petr: „Kdyby tu továrnu dal někdo pořádně do kupy, což by teda 
bylo pekelně drahý to tam všechno vyčistit a zrekonstruovat, může 
z toho vzniknout něco zajímavýho. Třeba nákupák, laser game 
nebo komunitní centrum.“

Petr: „Prej žije v USA ženská, která svůj 
odpad za celej rok(!) nacpe do jedný 
zavařovací sklenice. Chápeš to? To bych 
teda chtěl vidět, jenom těch obalů od jídla, 
co člověk vyhodí… Napsala o tom knihu, 
vyšla i v češtině a je to prej trhák, takže 
takovejch lidí bude i u nás asi víc…“

Petra: „Normálně, Simona si z lógru 
od kafe dělá tělovej peeling! Prej je to 
dobrý na pleť… Je to teda dost divná 
představa, ale asi to taky vyzkouším.“

Petra: „To jsem viděla na YouTube! Máš doma takovou srandovní 
dyzajnovou nádobku s nožičkama, ve který chováš žížaly a krmíš je 
zeleninovýma šlupkama. Žížaly to žerou a vykadí hnojivo, který 
použiješ do kytek. Přišlo mi to fakt vymakaný! A dá se vyrobit 
i doma třeba z plastových krabic.“

Petra: „Když má někdo děsnou touhu 
hrabat se v hlíně a vypěstovat si 
vlastní ředkvičky, i když bydlí v bytě.“

Petr: „No, prostě něco jako ta opuštěná, zarostlá továrna u nádraží, 
kam se chodí vyřádit sprejerská parta od nás ze školy…“

Digitální vzdělávací zdroj pro výuku zeměpisu,
RČ: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012346

Petra: „Jako kdybys každou slepici namač-
kala na plochu jedný A4 a strávily by takhle 
v klecích po dvaceti celej život. To je hukot 
teda. Ještě že už to od roku 2027 zakážou.“
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Vylepšení místa, které je ve špatném stavu.  
Například opravíme starou budovu.

Místo ve městě, které si mohou lidé pronajmout a mít tu zahrádku.  

Princip, podle kterého s  věcmi nakládáme tak, abychom je 
nevyhodili, ale použili znovu a jinak. Například můžeme 
kávovou sedlinu použít znovu jako hnojivo. 

Místo, kde je hodně zvířat na malém prostoru, například slepice.

Pozemek nebo nějaká stavba, která je ve špatném stavu. 
Tento pozemek nebo stavba se nedají dobře využít.

Zařízení, ve kterém žížaly rozloží organický odpad na hnojivo. 
Toto hnojivo je dobré pro zahradu.

Biologický odpad, který vzniká při pití kávy. Když si uvaříme kávu, 
zůstane nám “odpad”, který se dá použít jako hnojivo na zahradě.  

Princip, podle kterého se člověk snaží žít tak, aby po něm zbylo 
co nejméně odpadu. Například si nosí do kavárny vlastní hrnek.
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