E-shop pro každodenní hrdiny

Nechceme chránit přírodu.
Chceme vytvořit svět,
kde příroda nepotřebuje
být chráněna.

Průvodce

nejkrásnějšími Vánoci vašeho života
Bez zbytečného odpadu, stresu a front.
V duchu zero waste.
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Úvod

Proč zero waste Vánoce dávají smysl?
Vítejte cizinče!
Otevřeli jste našeho Průvodce, a tak je šance, že vám není lhostejný svět kolem nás.
Svět, v němž pomalu zapomínáme na svoji přirozenost a vzdalujeme se od přírody.
Svět, kde se stáváme oběťmi vlastních potřeb, pohodlnosti a povrchnosti. Kde znečišťujeme
vzduch, vodu i půdu a přitom nechápeme, proč jsme nemocní a proč stůně i naše Země.
Naštěstí všechny velké změny měly malé začátky a vzešly od jednotlivců. Proto i vy se tomto světě můžete stát hrdinou nebo hrdinkou.
Jak jednou řekl filozof Eckhart Tolle: „Znečištění planety je pouze vnější odraz vnitřního
znečištění psychiky miliónů nevědomých jedinců, kteří neberou zodpovědnost za svůj
vlastní vnitřní prostor.“ Když tedy začneme každý u sebe a uklidíme si ve svém nitru, pak
můžeme skutečně změnit svět.
Vánoce jsou k tomu výbornou příležitostí. Časem zastavení, přehodnocení, uzdravení sama
sebe i okolí. Jsou šancí k návratu vánočního kouzla tam, kde má skutečně být. Do svých
srdcí. Zpátky k sobě.
Průvodce je na této cestě pomocníkem. Chytne vás za ruku a provede novou kapitolou
Vánoc, kde méně je více. Kde skromnost převládá nad zběsilými nákupy a místo shonu vládne
blízkost, propojení, klid a mír. Ať už proto zdravě a udržitelně žijete, nebo teprve začínáte,
najdete tady inspiraci. Můžete se sem vracet. Můžete si chodit pro radu i lepší náladu. Pro
naději i podporu. Vymazlili jsme Průvodce pro vás.
Nebojte se proto už dnes vykročit za hranice „normálnosti“, směrem k jinakosti
a pankáčství. Nejste v tom sami! A možná už jste ti „jiní,“ tak to znáte. :-) Ať to máte jakkoliv,
odhoďte vše, co už vám neslouží, a znovu se nadechněte.
Jiné Vánoce začínají. Dovolte si je prožít.

Pavel a Martin,
spoluzakladatelé Econea
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Opáčko: Koncept zero waste aneb

5 zásad bezodpadového hrdiny:
Malé vysvětlení, pokud se se zero waste setkáváte
poprvé. Koncept vymyslela blogerka Bea Johnson.
Uvědomila si totiž, že třídit odpad zdaleka nestačí.
Že skutečné změny dosáhneme jen předcházením jeho
vzniku. Vymyslela proto systém domácnosti produkující
(téměř) nulový odpad a pojmenovala ho zero waste.

Bea Johnson
"Domácnost bez odpadu"

Spočívá v 5 hlavních zásadách, které zbaví naše
domovy přebytečného odpadu, a uleví tak nám
i planetě. Cílem v něm ale není stát se zatvrzelým
bezodpadáčem, stresovat se při každém nákupu
a bičovat se za každé brčko. Stačí dělat malé krůčky
a hlavně na sebe netlačit.

Tady je těch 5Z:
1. Zamítnout,
co skutečně nepotřebujeme.
2. Zredukovat,
co potřebujeme a nemůžeme zamítnout.
3. Zužitkovat,
co spotřebováváme a nemůžeme
zamítnout nebo zredukovat.
4. Zrecyklovat,
co nemůžeme zamítnout,
zredukovat nebo zužitkovat.
5. Zkompostovat
zbytek.

Zamítnout
Zredukovat
Zužitkovat
Zrecyklovat
Zkompostovat

Úchvatná kniha Domácnost
bez odpadu od světoznámé
propagátorky životního stylu
zero waste Bey Johnson je
geniálním návodem kterak
dosáhnout bezodpadové
(či méněodpadové)
domácnosti.
Nesnaží se vás přesvědčit,
abyste produkovali absolutně
nulový odpad, ale chce vám
pomocí praktických,
osvědčených a vyzkoušených
tipů a návodů pomoct, abyste
produkci odpadu snížili – v takové míře, v jaké sami budete
chtít.
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Kapitola 1. Jídlo.
Vánoční hody bez obžerství
a plastových vylomenin
Vykročit na cestu k zero waste můžeme i skrze takovou příjemnost jakou je jídlo. Společné
hodování v rodinném kruhu je totiž krásný zvyk. Dobré jídlo sbližuje a přináší radost.
Když však začneme schovávat vystouplá bříška pod pletenými svetry a z radosti se stane
sváteční obžerství, netrápíme jen sebe. Starosti má i naše planeta, které tu necháváme
odpadkovou pohromu. A to nejen o Vánocích.
Nakupovat a konzumovat potraviny ale můžeme, aniž by po nás zbyly hory odpadu. Tady je
pár tipů, jak na to. Nebojte, rozhodně vás nepřipravíme o tradice. Jen je prožijeme malinko
šetrněji.

Když chci něco opravdu změnit,
přestávám mluvit a začínám
konat. Do vlaku si balím vlastní
sváču a vodu. Plastovými teroristy
ve formě mini-PETek a obalů od
jídla si nekazím karmu.
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Kapitola 1. Jídlo Vánoční hody bez obžerství a plastových vylomenin

První krůčky: Začněte se řídit 2 pravidly:
1. Kupujte jen to, co spotřebujete
Věděli jste, že celá třetina celosvětově
vyprodukovaného jídla se vyhodí
nebo znehodnotí?! (1)
A že k největším ztrátám dochází v našich
domácnostech? (2) Není divu. Místo jedné veky
na chlebíčky často syslíme zásobu na týden a koše
se po svátcích zelenají plesnivými potravinami.
Přesně tohle je ideální příležitost, kdy zbytečnému
odpadu předejít.

“Já odolávám předvánočnímu hamounění tak,
že nakupuji s rozmyslem a opravdu jen tolik,
kolik spotřebuji. Jak? Naplánuji si jídla dopředu,
seznam surovin si hodím doma na papír
a až pak vyrazím do obchodu.”

Tip Martina, spoluzakladatele Econea

2. Nakupujte udržitelně
Statistiky mluví jasně. Do roku 2015 bylo celosvětově vyprodukováno 6,3 miliard tun
plastového odpadu.
Nepředstavitelné číslo, co? Bohužel, 79 % z něj
zůstává na skládkách nebo v přírodě, 12 % bylo
spáleno a jen 9 % recyklováno! ( 3) Bohužel ani
taková čísla s nikým moc nehnou. Banány dál
smutně koukají z igelitových obalů a do košíku
kromě potravin vkládáme i spoustu plastu. Co s
tím?

“Odpad samozřejmě třídím, ale úplně nejradši
ho vůbec nevytvářím. Když nestíhám konzumovat potraviny, které jsem si domů nakoupila,
zamrazím je. Nestane se mi tak, že bych musela
vyhazovat shnilé jídlo do koše. Věděli jste,
že zamrazit si můžete i slupky a odkrojky
od zeleniny? Z nich si pak ukuchtíte super
zeleninový vývar!”

Tip obsahové zelené guru Katky
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Kapitola 1. Jídlo Vánoční hody bez obžerství a plastových vylomenin

1.1. Předvánoční obíhačky po městě:
Jak je zvládnout hrdinsky?
Tak. První krůčky máme za sebou. Co ale dál? Tvorba Vánoc bez odpadu začíná mimo domov.
Jen co totiž vykročíte ven, už se vezete. Předvánoční nákupy, večírky a srazy vás obalí nechtěnými cetkami, vymyšlenostmi všeho druhu a pak i smutným pohledem do popelnice.
Zkuste letos obíhačky a návštěvy pojmout jinak - hravě a udržitelně. Uvidíte, že vám kamarádi,
tetičky i maminky budou krásné vychytávky závidět. A přesně to pro zdravou planetu chceme!

Co tedy mít určitě s sebou až vytáhnete provětrat kulichy?
Pytlíčky Casa Organica

Vlastní znovupoužitelné
látkové pytlíčky a tašky
jsou základ.
Ušijte je ze starého
povlečení, poproste babičku
o starou síťovku nebo pořiďte
už hotovou bezobalovou
výzbroj. A hlavně – až
vyrazíte lovit brambory do
salátu, nezapomeňte pytlíčky
doma!

Brčka Yoni

Tácky, kelímky a brčka
s dlouhým životem.
Oslavy konce roku
rozjeďte s kamarády
eko-logicky. Řekněte
NE jednorázovkám!
Pokud musíte, použijte
přírodní, rozložitelné
alternativy. Mrkněte na
tahle udělátka.

Lahve Retap

Lahev na vodu.
Bez té už ani ránu.
Až vám při poletování
mezi obchody vyschne
v krku, balenou vodu
si nekupujte. Vodu
z kohoutku si ještě
v práci načepujte do
skleněné lahve od džusu
nebo do nějaké lehčí
a krásnější designovky.
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Kapitola 1. Jídlo Vánoční hody bez obžerství a plastových vylomenin

O Vánocích na mě ― člověka
bezodpadového – čeká spousta nástrah.
Nedávám se!
Zuby nehty se držím prvního pravidla zero
waste – zamítnout, co nepotřebuju.
Na ulici si nikdy neberu letáčky s lákacími
vánočními slevami.

Bezobalové obchody. V nich
se staňte hrdým štamgastem.
Koupíte v něm vše od čočky
až po drogerii.
Pro výběr správného krámku
ve vašem okolí přijde vhod tahle
bezodpadová mapa.
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Kapitola 1. Jídlo Vánoční hody bez obžerství a plastových vylomenin

1.2. Vyrobte si sami: Vychytávky vánočních hrdinů
Hurá! Nákupy a schůzky s přáteli máte z krku, tak šup zpátky do kutlochu.
Promněte si mrazem zkřehlé prsty a vymazlete svoji domácnost vlastními
jednoduchými zero waste výtvory.

Vyrobte si rostlinné mléko.

Teplé kakao k zimním večerům
prostě patří. Dopřejte klasice
ekologický twist a uklohněte
si ji z rostlinného mléka! Ušetříte
hromadu peněz, máte pod kontrolou kvalitu surovin a netvoříte
zbytečný odpad. Návod jsme
vám šoupli o kousek dál.

Látkové ubrousky dodají
večeři styl.

Až k vám přijdou návštěvy, ujměte
se i role hostitele zodpovědně.
Látkové ubrousky si ušijte doma
ze starého povlečení nebo
si je kupte. Dobrými služebníky
vám budou spoustu let.

Třídící koše a ekologické
pytle na odpadky jsou základem zelené domácnosti.
Vyhraďte si alespoň tři krabice:
na papír, sklo a plast.
Anebo si pořiďte třídící koš
a vyprodukovaný odpad ukládejte
do ekologických pytlů.

Přírodní ozdobičky jakoby
na stromečku samy vyrostly.
Výživová hodnota čokoládových
figurek je často k pláči. A těch
obalů! Ozdobte větvičky stromku
raději doma sušeným ovocem,
svitky skořice nebo ořechy.

Zrecyklujte slupky od
pomerančů a mandarinek.
Slupky nechte pořádně
vyschnout a ve stolním mixéru
je nasekejte najemno. Vzniklý
prášek rozdělte do malých
plátěných pytlíčků. Ty vám
provoní skříně s oblečením.
Navíc fungují jako odpuzovače
šatních molů.

Dosmaženo? Kam s olejem?
Lidé ho vylévají do dřezů nebo do
záchodových mís. Vy to nedělejte. Menší množství smíchanés
přírodním materiálem zvládne
kompost.
Olej doneste do sběrných dvorů
nebo speciálních kontejnerů.
Případně si z něj vyrobte svíčku
pro pravou domácí atmošku.
Návod najdete v kapitole č. 4.
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Kapitola 1. Jídlo Vánoční hody bez obžerství a plastových vylomenin

1.3. Bonus: 2 recepty na dobroty bez krutostí

Štědrovečerní večeře pro hrdiny

Domácí rostlinné mléko

Než kapr přistane na našem stole, spoustu dní protrpí na dně vypuštěného rybníka a pak
i kádě. Nemá dostatek kyslíku a odíráním o stěny kádě ztrácí ochrannou slizovou vrstvu.
Jeho imunita slábne a snadno se nakazí nemocemi, plísněmi a parazity.
Kapra nechte plavat a připravte si vynikajícího nekapra ovesného:
1 uvařený, nahrubo nastrouhaný celer (350 - 400 g po oloupání)
1 sáček (500 g) ovesných vloček (můžou být i pomleté)
1 lžíce jakékoli směsi koření na rybu
1 lžíce nori vloček (lze vypustit)
2 lžíce sojové omáčky Shoyu
¼ - ½ litru domácího zeleninového vývaru (nebo z kostky Gemüse Brühwürfel z DM drogerie)
strouhanku podle potřeby
váš oblíbený olej na smažení

Rostlinné mléko je zdravou a chutnou alternativou,
která poslouží všude tam, kde byste jinak sáhli po
kravském mléce. Doma ho zvládnete vyrobit raz dva.
Použít můžete mandle, kešu, lískové oříšky, ovesné
vločky, a dokonce i mák.

Postup:
Vločky smíchejte s celerem, kořením na rybu, sojovkou, nori vločkami a zalijte vývarem.
Směs nechte odležet v lednici několik hodin, ideálně přes noc.
Zahustěte strouhankou tak, aby vznikla tužší směs. Vytvořte z ní placičky.
Ty obalte ve strouhance a smažte v minimálně centimetrové vrstvě oleje.

1 litr rostlinného mléka si vykouzlíte takhle:
100 g oříšků namočte nejlépe přes noc do vody (máku
a vločkám stačí 4 h). Z namočené suroviny slijte vodu
a řádně propláchněte.
Surovinu vložte do stolního mixéru, zalijte 1 litrem vody
a mixujte cca 2 minuty, dokud nezískáte napěněné
mléko.
Směs přefiltrujte přes bavlněné plátýnko nebo použijte
tenhle šikovný sáček s kulatými rohy.
Vzniklé mléko můžete dosladit třtinovým cukrem nebo
javorovým sirupem a zbylou hmotu použít na výrobu
sušenek nebo přidat do snídaňové kaše.

Podávejte s bramborovým salátem. Ten připravte, jak jste zvyklí, jen vypusťte uzeninu
a vejce a klasickou majolku nahraďte sojanézou.

Mléko vydrží v lednici 3-4 dny a před každým
použitím ho nezapomeňte protřepat.
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Kapitola 2. Dárky.
Jak naděluje uvědomělý Ježíšek?
"Přece něco musím koupit, aby se kámoška nezlobila…,”
běhalo mi hlavou každé Vánoce.

Obrázek přeplněných popelnic
a nechtěné dary uložené do hlubin
vlastní skříně mě ale vyléčily
z nákupní horečky.
Než otevřu peněženku, vybavím si
teď 2. pravidlo zero waste –
Zredukovat.

Udržitelnou potravu pro tělo máme. Co ale potrava pro duši? Vánoce jsou také o radosti
z dávání a přijímání dárků. Za dob našich babiček a prababiček bylo normální šetřit. Rovnali
jsme vánoční papír, schovávali mašličky i ozdoby na stromeček. Dárků bylo málo a radosti
mnoho.
Nějak jsme ale zabloudili. Milá tradice nabrala špatný směr. Pohltil nás konzum, o našich
nákupech necháme rozhodovat média a od malička se předháníme, kdo dostal víc cenností.
Nechte letos konzum konzumem a obraťte se zpět do sebe. Prozkoumejte svůj vnitřní svět
a zamyslete se, jaké Vánoce opravdu chcete prožít. Kde je pro vás to pravé kouzlo?
Neuteklo vám přes tu velkou masu hmoty někam?
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Kapitola 2. Dárky: Jak naděluje uvědomělý Ježíšek?

Než vyrazíte do obchodu,
podnikněte 2 hrdinské kroky:

1

Ujasněte si, jestli vůbec chcete něco darovat a dostávat.
Nedáváte dárky jen ze setrvačnosti? Těší vás to ještě? Jak si letos přejete
prožít cinkání zvonečku?
Počkáme…
...Máte?

2

Vraťte se do dětských let a napište Ježíškům dopis.
Vyťukejte na klávesnici důvtipný e-mail blízkým s tím, jak to letos s dárky cítíte.
Nechcete dostat ani darovat nic? Nebo si přejete vzájemně naježit zážitek?
Rádi byste jen jednu věc? Proměňujte Vánoce otevřeným sdílením, tvořte si je.

Pěstujte v sobě minimalismus a obdarovávejte skutečně od srdce. Zážitky a doma
vyrobené věci jsou nejlepším zero waste řešením.
Pokud je pro vás ale představa Vánoc bez hmotných dárků, nebo výroba vlastních,
příliš vzdálená, vybírejte věci, které mají skutečnou hodnotu, budou kvalitně a dlouho
sloužit a neznečistí planetu.
Tady je 7 našich ověřených zero waste tipů na dárky, které rozzáří oči každého
obdarovaného.

“Lidé byli stvořeni
k tomu, aby byli
milováni, a věci
k tomu, aby byly
používány.
Svět je v chaosu
proto, že vše je
naopak.”
(Dalajláma)

TIP:
Se svými blízkými
můžete sdílet seznam
vašich přání přes mobilní
aplikaci.
Na Štědrý den si tak
rozbalíte dárky, které
opravdu využijete
a nezbydou po vás
plantáže odpadu.
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Kapitola 2. Dárky: Jak naděluje uvědomělý Ježíšek?

2.1. 7 tipů na originální dárky,
které by chtěl dostat každý
RECEPT NA VEGANSKÝ
“VAJEČŇÁK”
Připravte si:
1 hrnek namočených kešu
(minimálně 4 hodiny)
2 hrnky vody
160 ml kokosového mléka
6 vypeckovaných datlí
1 lžíce vanilkového extraktu
rum podle chuti
½ lžičky soli
¼ lžičky muškátového oříšku
¼ lžičky kurkumy
Postup:
Kešu rozmixujeme ve vodě.
Přidáme ostatní ingredience
a mixujeme do hladka. Můžeme přecedit přes jemné sítko.
Přelijeme do lahve a pijeme
vychlazené.

Nehmotné dary:
Ultimátní bezodpadovou variantou jsou skutky a zážitky. Darujte svým nejbližším “předplatné”
na kafíčkový dýchánek, masáž nebo je vezměte na výlet! Vyšlete je na taneční lekce nebo
jejich jménem přispějte na dobrou věc a zlepšete jim karmu.
“Vintage” dárek:
Smysl a užitek vrátíte nepotřebným věcem, když je pošlete dál. Objevte doma zapomenuté
poklady a odpoutejte se od nich. Hledejte i v bazarech, starožitnictví nebo na swapu a podpořte ducha kolektivního sdílení.
Domácí kosmetika:
Vyrobte přírodní krém, mýdlo či rtěnku. Přátelé ocení vaši šikovnost a vyhnete se škodlivé
chemii i plastovým obalům. Nebo skočte do bezobalového obchodu. Tuhé mýdlo zabalí do
papíru a pleťový krém načepují do skla. Vychytaná mýdla v eko-obalech najdete i u nás.
Dárkové koše
jsou klasika. Letos upřednostněte ty bez celofánů a plastových lahviček. Kávu a čaj nasypte
v bezobalovém obchodě do sklenic. Látkové pytlíčky naplňte oříšky, sušeným ovocem nebo
aromatickým kořením a přidejte domácí vaječňák ve sklenici.
Oblečení:
Pořiďte ho bez plýtvání. Pokud máte míry svých přátel v oku, vyberte jim vintage nebo hipster
kousek v sekáči. Podpořte slow módu. Ta je minimalistická, dbá na kvalitu, lokálnost a co nejmenší zatížení planety. Nádherné slow kousky z BIO bavlny má třeba Meera Design.

DIY RECEPT NA VÝROBU
RTĚNKY:
1. Nakrájenou řepu uvařte ve
vodě.
2. Řepu snězte.
3. Vodu z vaření zredukujte
do konzistence sirupu.Odstavte a nechte vychladnout.
5. Přelijte do skleničky s roll-on
kuličkou a doplňte lžičkou
vodky. Pořádně protřepte.
Kuličkou nanášejte na rty.
Tmavšího odstínu docílíte
opakovaným nanesením. (4)

Všestranné produkty:
Bambucké máslo nebo kokosový olej mají široké využití, proto vždy potěší. Navíc, v
jednodu-chosti je krása, to se ví! Bam. Buc!
Hračky:
Zelení Ježíškové preferují hračky vyrobené z přírodních, trvanlivých materiálů jako je dřevo, kov
nebo látka. Vyrobte dětem maňásky ze starých látek, které nemají využití, nebo jim pořiďte
třeba krásně ilustrovanou knížku.
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Extra tip 1:
Radši jeden velký krásný dárek než 30 blbostí
Zaveďte v rodině novou tradici. Každý člen vaší smečky
si vylosuje jméno jiného člena rodiny, a toho pak bude mít
za úkol obdarovat. Ve výsledku každý dostane jen jeden dárek.

“Ježíškové”, osvobození od povinnosti obdarovat každého, budou mít prostor vědomě
o dárku přemýšlet a zajímat se, co si obdarovaný opravdu přeje. Je to pak výhra na všech
frontách. Kvalita vyhrává nad kvantitou. Ubude zbytečného plýtvání a nová vánoční hra
rodinu ještě více stmelí, uvidíte!

Extra tip 2: Na dárek se složte
Levným cetkám, které kolují v mnoha rodinách se vyhnete, když se na dárek složíte. Super vychytaný mlýnek na obilí pro maminku, Termík pro úsporu tepla pro tátu nebo třeba
smysluplný dárkový koš pro dědu a babičku. Velké dražší dárky vydrží nejdéle a udělají
největší radost, o tom žádná.
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2.2. Naježte si sami!
Rádi byste letos udělali radost i sami sobě? Setřeste z Vánoc všechna ta umělá cinkrlátka a naježte si minimalismus a kvalitu. Za tyhle drobnůstky by se nestyděl ani zapálený ekolog zelený
jako leprikón.
3 TIPY PRO HRDINKY:
Kalíšek LadyCup

DIY VÝROBA PRÁŠKU
NA ČIŠTĚNÍ ZUBŮ (6)
Postup:
1 hrnek jedlé sody smíchejte
s 1 lžičkou stévie v prášku
(podle chuti).
Skladujte v malé dóze.

Menstruační kalíšek a látkové
vložky Tušili jste, že jedna žena za
svůj život spotřebuje v průměru 11
tisíc tamponů, nebo vložek? (5)
S kalíškem a látkovými vložkami
se ta hromada odpadu zásadně
scvrkne a vděčná bude i vaše
peněženka. Více o tom v článku tu.

Tamponky 2SIS
Žiletky Preserve

Odličovací tamponky Kreativní
duše, uháčkujte si je nebo ušijte
doma. Vy ostatní se rozmazlete už
hotovými odličovacími polštářky
nebo konjakovou houbičkou.

Žiletky Nožky do hladka získejte
udržitelněji. Místo jednorázových
žiletek shoďte
srst holítkem s vyměnitelnými
hlavicemi. Rukojeť má vyrobenou
z recyklovaných kelímků od jogurtů
a zvlhčující pásek není, jako jeden
z mála, testovaný na zvířátkách!

Termoska Made Sustained Udělejte
si do ní čaj na zimní výletová-ní a až
uhodí mráz, zůstaňte v teple
a daleko od plastových kelímků!

Přírodní kosmetika Místo té v
plastu vám radost udělá třeba
kosmetika ve skle od
OnlyBio.

3 TIPY PRO HRDINY:

Použití:
Malé množství prášku naneste
na navlhčený zubní kartáček
a jemně čistěte.
Pokud máte citlivé zuby a dásně,
soda může být příliš agresivní.
Vám stačí jen kartáček bez prášku,
zdraví zubů zajistí samo
mechanické čištění.

Zubní kartáček Místo plasťáků si
kupte větvičku ze Salvadory
perské. Super jsou i eko kartáčky
z bambusu.
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Proč vůbec páchat zero waste?
Vždyť jedním nákupem
stejně nic nezměním...

Možná vám teď tyhle myšlenky lítají hlavou. Nejste sami.
Nepropadejte ale depresi!
Kdo jiný než my, jednotlivci, totiž máme sílu věci rozpohybovat? Velké podniky mají velkou moc, to ano.
Dobrá zpráva ale je, že tuhle moc jim dáváme svými
každodenními rozhodnutími my, spotřebitelé.
Nemusíme proto zoufat a čekat, až změnu někdo vyhlásí!
Můžeme hned teď převzít zodpovědnost za svůj život a udělat
něco pro sebe, pro naši planetu, pro svoje děti. Jde o ty malé
krůčky správným směrem. Každý den.
Jen tak zase uslyšíme zurčení čistých řek, hlahol rozmanitých
ptáků a nadechneme svěží vzduch.

econea.cz
E-shop pro každodenní hrdiny

Kapitola 2. Dárky: Jak naděluje uvědomělý Ježíšek?

2.3. Balení dárků: Jak balíčky
vyfešákovat ohleduplně?
Zero waste dárek máme vykoumaný, v čem ho ale nejlépe narafičit pod
stromeček? Z pohledu zero waste bychom dárky balit nejlépe vůbec neměli.
Jenže ten kouzelný moment překvapení a napínavé vteřiny při rozbalování
si nechceme nechat ujít.
Po stříhání strakatých balicích papírů, ozdobných mašliček a lepících pásek však
zbyde na planetě pohroma. Naštěstí jde balit ekologicky a mnohem zábavněji.

Proč dát sbohem klasickému balení dárků?
Klasické vánoční papíry sice jsou recyklovatelné, ale tím není
vyhráno. Proces recyklace komplikují plastové potahy, celofán i
pestré barvičky. (7) Z barev se při recyklaci tvoří kontaminovaný
kal plný chemikálií. Čím je levný balicí papír barevnější, tím více
zatěžuje přírodu. Daleká cesta role s vánočními papíry ze zahraničí pak zvyšuje ekologickou zátěž. Plastové mašle a blýskavé
stuhy ještě přitopí pod kotlem už tak kuckající Zemi.
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2.3.1. Jak se stát bezodpadovým baličem
Využijte zbytky z loňska.
Ze šuplíku vytáhněte balicí papíry,
které loni před rozcupováním
zachránila babička.
Krásně se využijí i staré noviny
nebo recyklovaný papír.

Vyzkoušejte přírodní provázky.
Dárek převažte provázkem, který
se v přírodě zcela rozloží. Zkuste
ten z bavlny, nebo sisalu. Kreativci, vy do provázku smotejte třeba
pruhy látek ze starého trička.

Naučte se tradiční japonskou metodu balení furošiki. Látkové čtverce libovolné velikost si kupte nebo vyrobte třeba z nepoužívaných závěsů. Propracované uzle udrží dárek v bezpečí i bez použití stužky. Koukněte na obrázek.

Otsuka Tsutsumi
Základní balíček

Zužitkuj, co můžeš, tak zní
3. pravidlo bezodpadového
hrdiny! Já třeba malé dárky
balím do ponožek, kterým
se zatoulala druhá do páru.
No co? Aspoň je sranda!

Yotsu Musubi
4cípý balíček

Futatsu Tsutsumi
balíček s 2 uzly

K zabalení dárku použijte…
dárek.
Překvapení zahalte do povlaku
na polštář, osušky nebo šátku.
Věci dostanou nový užitek a váš
blízký dva dárky místo jednoho.

Dárek ozdobte přírodními
dekoracemi.
Po cestě z procházky si do kapsy
nasbírejte kaštany, do batohu pár
šišek a mezi stránky knížky
schovejte barevné listy.
Místo umělých mašlí vám poslouží
sama příroda.

Vyzkoušejte vánoční
látkové pytlíčky.
Lehce si je ušijete doma ze starých
košil. Nebo sáhněte po těch
hotových. Obdarovaný tím dostane
dva dárky v jednom.
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2.3.2. Inspirujte se: Balení vánočních dárků
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Jak balíme vaše balíčky v Econea?
Pod rukama našich borců ve skladu projde měsíčně tisíce balíků. To už je pořádná hromada
krabic, výplní a pásek. Balení proto hodně řešíme a pořád makáme na eko-vylepšovácích:
Opakovaně používáme krabice a výplně, ve kterých nám přišlo zboží od dodavatelů.
Od zákazníků i firem dostáváme či kupujeme již použité krabice a zboží vám pak balíme
z větší části do nich (momentálně zhruba kolem 80 - 90 %).
Zásilky s křehkými produkty vyplňujeme starými rozřezanými krabicemi, vlnitou lepenkou,
novinami nebo 100% recyklovaným papírem.
K “zafáčování” balíků používáme výhradně papírovou pásku s lepidlem na bázi přírodního
kaučuku. A když si pro zboží přijdete osobně, dostanete ho v tašce ze 100% recyklovaného
papíru nebo si poklady můžete odnést ve vlastní tašce.

Začínáme u sebe.
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Zameťte si před svým prahem
A je to tady. Dárky vyřízeny, nastává čas pulírování podlah, odprašování ozdobiček a funění
vysavačů.
Roztroušení členové rodiny se ve sváteční čas vrací domů. Čekají nás přepadovky, hostiny
i sedánky. A někteří se už od podzimu třesou (nadšením či strachem) na velký vánoční úklid.
Je tedy na čase zamyslet se nad tím, jak a čím si dešpinizujeme svá obydlí. Klasické úklidové
prostředky totiž mohou být skrytí podrývači našeho zdraví.

Čistý domov?
Za jakou cenu?

Tricl
osa
n!

Věděli jste, že konvenční drogerie často obsahuje látky,
které bychom si měli držet od těla? Chemický koktejl spláchnutý do odpadu pak posíláme dál – vodním organismům,
do našich řek i vzdálenějších moří. Čističky si bohužel neumí
poradit zdaleka se vším.

Třeba strašák triclosan, ten způsobuje
poškození buněk, vývojové vady a narušuje
hormonální rovnováhu. Optické zjasňovače
mohou být zase toxické, dráždit kůži,
způsobovat alergie a reprodukční vady. (8)

“Čisté prostředí si doma tvořím přírodně, ale
účinně. Zdraví máme jen jedno a planetu B nám
žádný mág nepřičaruje. Jak zvládám úklid bez
škodlivé chemie? Mám 4 jednoduché
vychytávky, mrkejte.”

Tip Lenky, opečovávatelky
našich obchodních partnerů:
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4 jednoduché vychytávky
Domácí pomocníci
našich babiček
Masírováni reklamou věříme, že každý
úkon při úklidu vyžaduje odlišný čistící
prostředek. Skříňky se specialitkami
na každý centimetr domova nám pak
praskají ve švech. Vzpomeňte si ale
na své babičky. Používaly přece
3 zázračné zbraně - OCET, SODU A
CITRON!

Ekodrogerie
je skvělá alternativa, když nemáte čas nebo
chuť na octové dostaveníčko. Načepovat si ji
můžete do vlastních nádob v bezobalovém
obchodě nebo v prodejnách se zdravou
výživou. Případně sáhněte po ekodrogerii
v lahvích. Naštěstí už dnes existují značky, které
snižují plastový odpad z produktů – například
Tierra Verde nebo Bio-D.

Houbičky na nádobí
Pokud používáte klasickou houbičku z polyuretanu, každý den jí
při drhnutí nádobí ubývá, a její části tak posíláte do odpadu.
Mikroplasty!
Nahraďte ji lufou, houbou vyrobenou z dozrálých plodů
tropické odrůdy tykve. Ideálně si ji můžete vypěstovat doma na
zahradě.
Nebo pořiďte houbičky z kokosových vláken či rozložitelné
houbičky ze sisalu a bavlny.
S tvrdohlavými nečistotami vám pomůže dřevěný kartáč se
štětinami z přírodních vláken nebo drátěnka z kokosové slupky.

Látkové hadry
a hadříky
je potřeba si doma pěkně nasyslit. Na
papírové utěrky si pak ani nevzpomenete.
Rozstříhejte staré tričko nebo pořiďte tkané
hadříky z recyklovaných materiálů. Hravě si
poradí s prachem i rozlitým čajem, bez
vytváření zbytečného odpadu.
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3 návody na domácí dešpinizéry
UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ:
Do lahve s rozprašovačem smíchejte 1 hrnek vody a ¼ hrnku
bílého vinného octa.
Pro svěží vůni přidejte pár kapek přírodního esenciálního
oleje. Nás baví ten s vůní levandule, sladkých pomerančů nebo
borovice pro vánoční náladičku.
Čistič vám pomůže s úklidem koupelny i kuchyně, mytí ušpiněných skel nebo s péčí o čalounění.

RECEPT NA ČISTIČ ODPADŮ:
Po mechanickém protažení zvonem nasypte do odpadu ¼ hrnku
jedlé sody a zalijte ho ½ hrnku bílého vinného octa.
Až směs přestane pěnit, propláchněte odpad vroucí vodou
z konvice.

RECEPT NA ČISTIČ WC:
Záchodovou mísu vystříkejte neředěným octem, nechte působit
a poté vydrhněte kartáčem nebo štětkou.
Silné usazeniny postříkejte neředěným octem, posypte jedlou
solí, nechte působit a potom vydrhněte. (9)
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Hoďte se do zeleného klidu

Kouzlo, klid a vánoční pohodu z reklamních sloganů už dávno nahradily pocity stresu,
shonu a rozčílení. Vánoce se staly dobou šílenou. Pojďme to zase obrátit. Nechte
burácející obchoďáky jiným a otevřete svůj domov tajemnému vánočnímu kouzlu.
Blízkost rodiny a přátel, spolubytí, propojení a zážitky si budeme pamatovat celý život.
Stejně jako nezapomenutelnou atmosféru a zdravou pohodu. Tak pojďte čarovat.
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Vánoční atmoška s čistým
svědomím. Jak na ni?
Zapalte si svíčku
Éterické oleje se někdy
nazývají také esenciální oleje
nebo přírodní silice. Všechny
tyto názvy označují stejnou
věc - oleje získané z rostlin
(zcela nebo zčásti). Pozor si
však dejte na označení
"vonné oleje." Pod ním se
totiž skrývají oleje vyrobené
pouze synteticky, v laboratoři.

Vyberte si stromek tuzemský,
nejlépe z přirozených prořezávek. Certifikáty FSC a PEFC
jsou zárukou šetrného a udržitelného lesního hospodářství.
(12) Pokud si pořizujete jedličku, ani tyto certifikáty nemusí
znamenat etické Vánoce.
Semínka jedliček totiž často
pochází z Gruzie. Sběrači tam
dostávají nedostatečnou mzdu
a semínka získávají za nebezpečných podmínek vysoko
v horách. Statistiky prodejů
jedliček v EU bohužel neexis-tují, jde ale o multimilionový
byznys. (13)

S klasickými parafínovými si vytváříme
pohodu jen naoko. Při hoření tvoří malé
množství CO2 a vznikají saze, které mohou
být karcinogenní. Další chemikálie přimíchávají výrobci do barev a vůní. (10)

“Šetrnou alternativou jsou pro mě svíčky The Greatest Candle. Ty se totiž vyrábí z použitých
a vyčištěných rostlinných olejů z restaurací v Portugalsku, které by jinak znečistily vodu a půdu.
Nevznikají z nich škodlivé zplodiny jako u běžných svíček, a navíc krásně voní. Po smažených
hranolkách ani stopy, nebojte! K Vánocům mi nejvíc sedí vůně dřeva a koření.”

Tip Lucky, pravé i levé ruky majitelů

Kapejte éterické
oleje
Syntetické parfemace ve svíčkách,
kosmetice a drogerii mohou způsobo-vat
hormonální nerovnováhu, alergie
či hyperpigmentace a poškozovat
nervovou tkáň. (11)

“Doma používám jen éterické oleje. Spolu s příjemnou hudbou uklidňují pocuchané nervy
a vytváří dobrou náladu. Místo aviváže je taky přidávám do praní nebo smíchám pár kapek s
čistícím prostředkem. Někdy kápnu olej do aromalampy nebo difuzéru. Relax v koupeli s
levandulí je ale top.“
P.S. Víte, jak poznáte 100% čistý éterický olej , který nevznikl syntetickou cestou? Na lahvičce
musí mít botanický název rostliny, ze které byl získán, a také místo sběru. Pokud na lahvičce
najdete jen název rostliny a nic jiného, znamená to, že éterický olej nebyl ničím naředěn.“

Tip Marti, naší turbo-skladnice

Pořiďte si ten
správný stromeček
Umělý stromek je ekologická katastrofa.
Vyrobený je z PVC (druh plastu) a často obsahuje i nebezpečné těžké kovy, nedá
se recyklovat a většinou k nám putuje až
z daleké Číny. Živý stromeček je daleko
lepší volbou. Je to obnovitelný přírodní
zdroj, který pro nás za svůj život vyrobí
spoustu kyslíku a pojme množství CO2.

“Je jasné, že vyšňořený zelenáč nemusí být tak zelený, jak se tváří. My máme doma vždy
jen větvičku stromu. I stromek v květináči je ale skvělou volbou, pokud se pak znovu zasadí
a přežije. Na trhu už existuje široká nabídka velikostí, a dokonce si ho můžete na vánoční
svátky jen vypůjčit. Mrkněte na Pronájem stromků a Půjčovna stromků.”

Tip Pavla, spoluzakladatele
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Kapitola 4. Vánoční pohoda: Hoďte se do zeleného klidu

DIY bonus: Olejová svíčka
podle Bey Johnson (14)
Připavte si:
malou teplu odolnou skleněnou nádobku, nerezový drát (1 mm), větší hřebík jako pomůcku,
splétaný bavlněný provázek na knot, olej (dle vašeho výběru, může být i použitý)
Postup:
1. Drát omotejte kolem hřebíku, aby vznikla centimetr dlouhá spirálka. Na drátu kousek
od spirálky udělejte velký kroužek, který bude pasovat do nádobky.

2. Knot protáhněte spirálkou tak, aby nad ni vyčníval zhruba půl centimetru. Drát s knotem
položte do nádobky. Podle potřeby drát zahněte tak, aby horní část spirálky byla níže než
okraj nádoby.

3. Nádobku naplňte olejem až po horní část spirálky, aby knot vyčníval nad hladinu.
4. Zapalte.
5. Když bude olej docházet, přilijte. Pokud bude svíčka špatně hořet, popotáhněte nahoru
více knotu, pokud bude hořet příliš, knot zastřihněte.
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Kapitola 5. Vánoce jsou za námi.
Jak po svátcích správně zamést všechny stopy?

Plýtvání mi trhá eko-srdce. Koš
je pro mě až ta úplně poslední
možnost. Kde můžu, řídím se 4.
a 5. pravidlem bezodpaďáků:
recykluj a kompostuj!

Zbytek svařáku dopitý, poslední vanilkový rohlíček
snězený. Svátky jsou za vámi. Pokud jste je prožili
ohleduplněji, může vás hřát dobrý pocit. Stali jste
se totiž součástí řešení, ne problému. Děkujeme,
že jste svět udělali zelenějším místem. Pro nás jste
takoví malí každodenní hrdinové. Děláte věci jinak,
než nás učí v televizi, a bez nároku na věčnou
slávu.
Možná jste si teď vykouzlili v duši větší klid a zbavili
se zbytečného shonu. Co ale dál?
Pokud k vám i přes veškeré snažení doputoval
adept na věčný odpočinek ve skříni a krmítko pro
moly nebo nevíte, kam s opelíchaným stromečkem,
máme pro vás několik tipů.
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Kapitola 5. Vánoce jsou za námi: jak po svátcích správně zamést všechny stopy?

5.1. I nevhodný dárek si zaslouží
šanci na život
Pokud se vaši Ježíšci netrefili, POŠLETE NECHTĚNÉ VĚCI DÁL, můžou se hodit
druhým.
Dárků všeho druhu se rádi ujmou třeba tady:
Hearth.net (celostátní): Darujte nejen materiální věci, ale i dovednosti.
Armáda spásy: Přijme oblečení i nábytek.
Charita: Uvítá oblečení, lůžkoviny, nábytek nebo knihy.
Cesta domů (Praha): Přenechte keramiku, hračky, módní doplňky nebo oblečení.
Z pokoje do pokoje (Praha): Darujte nábytek.
Pralets.cz (Praha): Směňte výrobky i služby.
www.nevyhazujto.cz, www.vsezaodvoz.cz, www.letgo.cz: Nabídněte prakticky
cokoli.
Za knihy vám zulíbají ruce tady:
Knihobudky: Najdete je po celé republice, mrkněte se na aktuální mapu.
Knihoběžník: Šíří se všude po Evropě, nejvíc míst najdete u nás a na Slovensku.
Oblečení najde své nové nositele tady:
Veřejné šatní skříně
Sekáče, blešáky a charity
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Kapitola 5. Vánoce jsou za námi: jak po svátcích správně zamést všechny stopy?

5.2. Měli jste při svátečních hostinách
velké oči? Kam se zbytky jídla?
DARUJTE JE DO “VEŘEJNÝCH LEDNIC”
V Praze je aktuálně najdete tady:
Café na půl cesty
Roosweltova kolej VŠE
Toulcův dvůr, z.s.
Suchdolská komunitní lednice Berta
V Brně tady:
Kavárna Black Box Cafe

KOMPOSTUJTE
TAHÁK PRO KOMPOSTOVÉ NOVÁČKY(15)
Více než čtvrtina veškerého kuchyňského odpadu je kompostovatelná.
NA KOMPOST PATŘÍ: organické zbytky rostlinného původu, tzn. veškeré slupky
od ovoce a zeleniny, čajový sáček, kávová sedlina, role od toaletního papíru/proložka od vajíček atd.
NA KOMPOST NEPATŘÍ: materiály živočišného původu, tedy maso, kosti
a mléčné výrobky – mohou totiž obsahovat patogenní látky.
DŮLEŽITÉ JE MATERIÁLY MÍCHAT, abychom podpořili správný poměr uhlíku
a dusíku. Kompostování pak bude probíhat správně a vznikne kvalitní kompost.
Uhlíkaté materiály: suché, dřevnaté hnědé jako např. dřevní štěpka, větvičky,
piliny, proložka od vajíček, role od toaletního papíru atp.
Dusíkaté materiály: šťavnaté, zelené, čerstvé, jako je posekaná tráva, slupky od
ovoce a zeleniny atd.
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Kapitola 5. Vánoce jsou za námi: jak po svátcích správně zamést všechny stopy?

5.3. Dny jeho slávy jsou sečteny.
Kam s vysloužilým stromečkem?
Stromek v květináči:
Ještě chvíli mu poskytněte azyl. S přicházejícím jarem mu najděte
místečko venku, kde bude moct pořádně protáhnout své ztuhlé
kořeny.

Recyklace uřízlého stromku:
Zahrádkáři: Stromkem rozřezaným na menší kousky přiživte kompost.
Neopadanými větvemi přikryjte rostliny na zahradě. A z kmene si pár
švihy připravte polínka do krbu.
Nezahrádkáři nepanikařte: Z větviček pečlivě odstraňte všechnu
parádu a buď ho sami vyvezte do sběrného dvora nebo ho odložte
vedle kontejnerů a popelnic. Pravidla pro odkládání stromků najdete
na webech vaší obce nebo města.
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Zazvonil zvonec a Průvodci je konec.
Co když ale vše teprve začíná?
Rolničky a koledy za chvilku ztichnou, svíčky dohoří, zvonečky docinkají. Tuto novou zero
waste zbraň vám ale už nikdo nikdy nevezme. Jsme vděční, že vůbec mohla vzniknout, že
jsme ji s vámi mohli sdílet. A jestli se ve vás při čtení něco pohnulo, děkujeme, že jste nám
umožnili kouzlit.
Moc bychom si přáli, abyste letošní Vánoce prožili v souladu se sebou, s rodinou i s planetou. Bez utrmácených nohou, přeplněných košů, zklamaných pohledů a zraňujících slov.
Abyste zůstávali v lásce, v srdci.
Možná teď jedna kapitola končí, jiná ale začíná. Neusínejte proto
na smrkových větvičkách. Konejte. Nechte zero waste přístup
prosáknout do všech oblastí vašeho života i mimo svátky.
Vnášejte ho do rodiny. Na místo, kde můžete věci nejsnáze
ovlivňovat a měnit.
Staňte se zeleným bezodpadovým guru. Vlastním tempem!
Začněte tvořit svět, kde příroda nepotřebuje být chráněna, protože o ni všichni přirozeně a společně pečujeme. Nebojte se
odlišovat a dělat věci jinak. Je úplně v pořádku jít vlastní cestou.
A kdykoliv můžete, volte:

Zodpovědnost místo pohodlnosti.
Zájem místo lhostejnosti.
Skromnost místo hamižnosti.
Informovanost místo nevědomosti.
Začínejte u sebe. A svět se promění.
Věříme, že je to možné.

Pavel, Martin a celý tým Econea.
Krásné svátky a klidný Nový rok.
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P.S. Pokud se vám tu s námi líbilo, prosíme,
šiřte a sdílejte Průvodce dál.
Vytvořme lavinu, která bude mít stejný cíl ―
zdravé lidi na zdravé Zemi.
Děkujeme!
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Kapitola 5. Vánoce jsou za námi: jak po svátcích správně zamést všechny stopy?

Sledujte nás po očku:
Facebook:
https://www.facebook.com/Econea.cz/
Instagram:
@econeacz, hashtag #kazdodennihrdina

Nebo na blogu:
https://www.econea.cz/blog/
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