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Veřejná výzva EKO-aktivistům a EKO-studentům 

 

S odborníky na ekologii, specialisty na předpověď vývoje počasí i kritiky mé a starších generací, jež prý 

zapříčinila dnešní neutěšenou situaci na naší planetě, jako by se roztrhl pytel. Většinou se jedná o mladé 

lidi, tudíž zcela chápu jejich uvažování. I já jsem býval mlád (ne že bych dnes nebyl, protože stáří je stav 

mysli, a starý ještě nejsem). A v době, kdy mi chyběli znalosti a zkušenosti, jsem byl schopen se nad čímkoli 

rozhodovat v řádu setin sekundy a vše mi bylo okamžitě jasné. Komukoli, bylo nad třicet, jsem nemohl věřit, 

protože to byli všechno staří a nemoderní lidí, jež vůbec nechápou dobu. To už prostě k mládí asi patří. 

Jen bych si dovolil upozornit, že vymoženosti dnešní doby, tedy dopravu, elektřinu, komunikační zařízení 

(včetně mobilů a PC), komunikační technologie, které umožňují být online, včetně třeba i takové 

samozřejmosti, jako je pitná voda v kohoutku, teplá voda v kohoutku, běžné teplo i v době podzimního 

nečasu v pokoji, nebo splachovací WC, to vše vytvořila ze svých myšlenek, znalostí a dovedností generace 

mých vrstevníků nebo generace starší. Rozhodně ne dnešní mládež, které vše uvedené bere jako 

samozřejmost. 

Pokud to tedy myslíte s ekologií vážně, ukažte nám to! 

Přestaňte využívat vymoženosti doby, tedy všechny technologie, jež jsou dnes lidstvu k dispozici.  

 Zbavte se všeho oblečení, jež máte k dispozici, protože to samo o sobě nese velkou uhlíkovou 

stopu, nemluvě o tom, že mnohdy bylo vyrobeno pomocí zneužívání dětské práce. 

 Zbavte se všech technologii, jež nejsou přírodního původu a jež, aby mohly fungovat, spotřebovaly 

při výrobě množství energie a znehodnotily také spousty neobnovitelných surovin (PC, mobily, 

automobily, ale také peníze jako takové). 

 Přestaňte využívat podporu svých rodičů, bližních nebo státu z dotací, žijte jen z toho, co jste sami 

vytvořili. 

 Pokud nemáte zájem se vzdělávat a chcete stávkovat a okupovat, nestudujte a nezabírejte místo 

těm jedincům, kteří by se rádi vzdělávali. 

 Odejděte z bytů a domů, jež nesou svoji nezanedbatelnou uhlíkovou stopu. 

 Přestaňte jíst jakékoli potraviny, jež je možné získat v obchodech. 

 Odejděte žít do přírody. 

 Vytvořte si bez průmyslově vyráběného nářadí, tedy jen za pomoci vlastními silami vyrobeného, 

obydlí. 

 Pouze vlastními silami, bez průmyslově vyráběných prostředků, si zajistěte oděv. 

 Pouze vlastními silami, bez průmyslově vyráběných prostředků, si zajistěte stravu. 

 Pouze vlastním umem a za pomocí svých schopností komunikujte s druhými lidmi. 

 Pouze vlastními silami, bez průmyslově vyráběných prostředků, si zajistěte přepravu z bodu A 

do bodu B. 

 Zvažte, zda přivést na svět potomky (vytváří uhlíkovou stoupu) a zda je dokážete zcela vlastními 

silami uživit, vzdělat a připravit na život, jaký budete ekologicky žít. 

Ukažte, svým životem, svým přístupem k uhlíkové stopě, že to lze. Potom Vám možná i naše generace uvěří, 

že to myslíte vážně. A ne že se jen snažíte ukazovat ramena a místo vzdělávání se stávkujete, okupujete, 
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nebo chodíte manifestovat za lepší příští. Že se tedy nejedná jen o fráze a pózu, ale jste skutečně ekologicky 

aktivní a přispíváte k ochraně matičky Země. Pokud toto vše dokážete, budu Vaším příznivcem. A určitě 

nejen já. 

A jen pár otázek na závěr pro ekologické specialisty, na něž není rozhodně pro skutečné odborníky těžké 

odpovědět (možná Vám bude stačit i látka základní školy): 

 Kolik % emisí tvoří Evropa z celosvětové produkce?  

 Když budeme mít nulovou znečišťující stopu v Evropě a nad Evropou a ostatní budou dále 

produkovat emise, imise, a další odpady, je možné, že se dostanou, i na nebe nad Evropou? 

 Co v přírodě vytváří největší přísun kyslíku do atmosféry? 

 Proč, když žili v jižní Americe předkolumbovské civilizace a nebyly tam tedy deštné pralesy, mohli 

lidé na Zemi dýchat, kde se bral kyslík? 

 Když se začne skutečně oteplovat, jaké bude počasí v Evropě? Bude teplo, nebo zima? 

 Produkovala moje a starší generace před listopadem 1989 více nebo méně odpadů? 

 Je elektromobil bez zatěžující ekologické stopy? 

Pokud s touto výzvou souhlasíte, prosím šiřte ji dále. Třeba se opravdu mýlím a EKOLOGISTÉ nejsou 

EKOTERORISTY, ale opravdu to myslí s naší planetou vážně. 

 

Pod Ještědem, 23.11.2019 
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