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Jihomoravský kraj informuje
Nakupujme společensky odpovědně
V první polovině roku 2014 se na Krajském úřadě JMK konala série seminářů o odpovědném nakupování a zadává‑
ní veřejných zakázek. Smyslem seminářů, které pořádala organizace Nová ekonomika, bylo poukázat na příležitosti,
jež zadavatelům současný právní rámec nabízí. Proč nás toto téma zajímá a co jsme se dozvěděli?

Co může dokázat odpovědné nakupování
Umíte si představit, že byste se ve vlastní domácnosti při naku‑
pování řídili pouze cenou? V soukromí bereme v potaz také parametr
kvality a srovnáváme ho s cenou. Proč bychom tuto lidovou moudrost
neměli uplatňovat také při vynakládání veřejných prostředků? Veřejná
správa je službou občanům a zakázky zadává proto, aby tuto službu
mohla poskytovat. Vzhledem k omezeným rozpočtům se vedou disku‑
ze, jak veřejné peníze utrácet co nejefektivněji. Jednou z cest může
být i zadávání veřejných zakázek, při nichž nerozhoduje pouze cena,
která v současné době bývá hlavním parametrem, ale zohledňuje se
širší společenský přínos.
O společensky odpovědném nakupování mluvíme tehdy, když za‑
hrnuje problematiku podpory zaměstnanosti, sociálního začleňování
skupin obyvatelstva se specifickými potřebami, dodržování standardů
pracovního prostředí nebo šetrnost ve vztahu k životnímu prostředí.
Je při ní také zjevná snaha o vytvoření rovných příležitostí pro malé
a střední podniky včetně sociálních podniků nebo zohlednění výrobků
s takovým procesem výroby, jenž lidem na druhém konci světa zaruču‑
je bezpečné pracovní podmínky a mzdu, kterou se dá uživit. Myšlenka,
jež stojí za odpovědným nakupováním, je proto vcelku prostá.
Naučme se hodnotit kvalitu a souvislosti
Podíl nákupu zboží a služeb ze strany veřejného sektoru na HDP se
v EU pohybuje kolem 17 % a Česká republika není výjimkou. Veřejné in‑
stituce tak představují významnou kupní sílu, jejíž správné nasměrování
může pozitivně změnit vzorce spotřeby a výroby. Když veřejná správa
poptává společensky prospěšný výrobek nebo službu (např. environmen‑
tálně šetrné technologie, fair trade zboží, produkty vyrobené se zárukou
dodržování lidských práv, služby chráněných dílen apod.), podněcuje
jejich vývoj a zároveň svým chováním dává ostatním spotřebitelům
a podnikům příklad pro obdobné jednání. I když cena nákupu může být
o něco vyšší, veřejná správa předchází riziku sociálních a environmen‑
tálních problémů a ve výsledku může ušetřit na řešení jejich následků.
K občanům se tak dostává jasný vzkaz o morálních hodnotách instituce.
Od konce 90. let 20. století se v souladu s evropskou legislativou
a podporou judikatury Evropského soudního dvora prostor pro odpo‑
vědné zadávání veřejných zakázek zvětšuje. Objevují se příklady tzv.
zeleného úřadování pro využívání environmentálních kritérií a fairtra‑
dové veřejné zakázky pro poptávání těchto produktů. Sílícímu trendu
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nasvědčuje také rozhodnutí Evropské komise z března 2014, podle ně‑
hož budou do roku 2016 aktualizovány zákony o veřejných zakázkách
ve všech členských zemích ve prospěch kvalitativních kritérií.
Většina evropských zemí již nějaké zkušenosti se společensky
odpovědným zadáváním veřejných zakázek má. Britové přiznávají,
že psychologická proměna ve vztahu k veřejným financím, kterou by
mohla projít i Česká republika, byla náročná a pomalá. Dnes je odpo‑
vědné zadávání běžnou praxí a nikdo se nad ním nepozastavuje.
V České republice je veřejných zadavatelů, kteří si odpovědné za‑
dávání vyzkoušeli na vlastní kůži, jen pár. Zkušenosti Mostu, Semil,
Kolína a dalších měst jsou důkazem toho, že vyššími požadavky na
kvalitu služeb zadavatelé firmy neodradili. Požadavky zadavatele se
musejí vítězné firmy naučit respektovat a řešit, vždyť za to také získá‑
vají mnohamilionové zakázky. Tak jako ve Velké Británii nelze proces
přeskočit ani v České republice, byť ho můžeme díky sdílení zahranič‑
ních zkušeností usnadnit a urychlit.
První krok
Ne každé výběrové řízení dává tolik možností, kolik bychom si
v rámci zakázky přáli. Proto je potřeba naučit se příležitosti objevovat
a k zakázkám přistupovat individuálně, nikoli plošně. Může se stát,
že pravá příležitost přijde až za pár let. Co už můžeme udělat nyní, je
začít s procesem učení se odpovědnému nakupování prostřednictvím
běžných nákupů.
Na krajském úřadě jsme například začali kupovat regionální potra‑
viny, už víme, jak chutná fair trade káva, připravujeme se na zelený
úklid a při nakupování zboží a služeb se obracíme přednostně na naše
příspěvkové organizace.
Inspiraci čerpáme také z publikací Ekologického institutu Veronica,
jako je Nakupujte zeleně – příručka pro environmentálně šetrný provoz
úřadů, firem, organizací, Do čista – o environmentálně šetrném uklízení
nebo Umění vybírat. Učíme se formulovat naše požadavky a hledat ces‑
ty, jak pokračovat dál.
Ing. Helena Kmentová
manažerka kvality
Útvar řízení kvality KrÚ JMK

Kam se obrátit pro další informace?
Agentura pro sociální začleňování (www.socialni‑zaclenovani.cz):
• Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek – metodika
•	Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek – manuál
dobrých praxí
Nová ekonomika, o. p. s. (www.nova-ekonomika.cz):
•	Odpovědné veřejné zadávání – cesta k efektivním zakázkám
NaZemi (www.nazemi.cz/odpovednost)
Ekumenická akademie Praha (www.ekumakad.cz/cz-odpoved‑
nost-korporaci/temata)
Ekologický institut Veronica (www.veronica.cz): Zelené úřadová‑
ní (www.zeleneuradovani.cz)
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Odpovědné nakupování a zadávání veřejných zakázek se úzce
vztahuje ke společenské odpovědnosti firem a organizací (rovněž CSR,
z angl. Corporate Social Responsibility), ke které se krajský úřad v loň‑
ském roce přihlásil.
Koncept CSR se začal definovat v souvislosti se vzrůstajícím tlakem
společnosti na návrat podniků k morálním hodnotám. Společensky od‑
povědná je taková organizace, která se neřídí pouze svými izolovanými
potřebami, ale podniká kroky k tomu, aby i její okolí žilo kvalitnějším
životem. Organizace, která je odpovědná vůči společnosti, nečeká na
to, co jí přikáže zákon, ale dobrovolně a přirozeně se snaží být ohledu‑
plná k životnímu prostředí, pečuje o své zaměstnance a udržuje s nimi
dobré vztahy, podobně jako s ostatními subjekty, se kterými přichází do
kontaktu, nebo přispívá k podpoře regionu, v němž působí.
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Zdravý kraj v akci
V letošním roce jsme v rámci projektu Zdravý kraj realizovali několik akcí, ať již pro zaměstnance krajského úřadu,
nebo pro širokou veřejnost.
Na krajském úřadě jsme letos poprvé přivítali jaro uspořádáním
velikonočního jarmarku. Ve vstupní hale na Žerotínově náměstí si za‑
městnanci a návštěvníci mohli zakoupit květinovou výzdobu a ručně
vyráběné předměty z dílen žáků a klientů celkem sedmi příspěvkových
organizací zřizovaných Jihomoravským krajem: dvou středních škol
a pěti domovů pro osoby se zdravotním postižením. O velkém ohlasu
akce svědčí skutečnost, že byla prodána převážná většina výrobků
a kanceláře úřadu byly po dobu Velikonoc krásně vyzdobené. Zveme
vás na návštěvu jarmarku, který chystáme pro předvánoční čas.
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Pro kyberbezpečnost, čistší město i veřejný prostor
V jarním čase jsme se podobně jako další organizace připojili k Lip‑
ce – školskému zařízení pro environmentální vzdělávání při oslavách
Dne Země na hradě Veveří. Den Země se letos nesl v duchu tématu Vy‑
robeno za humny, a tak jsme navázali na úspěch se stloukáním másla
na velikonočním jarmarku a stloukali ho i na nádvoří hradu.
Další z dubnových akcí bylo slavnostní vyhlášení výsledků soutě‑
že v rámci projektu Bezpečně v kyberprostoru. Projekt je zaměřen na
omezení šíření nebezpečných počítačových jevů mezi dětmi a mládeží.
Soutěž je určena pro jednotlivce i třídní kolektivy základních a střed‑
ních škol v Jihomoravském kraji a letošní 3. ročník byl rozdělen do
tří věkových kategorií. Žáci a žákyně soutěžili v psaní nejlepší tema‑
tické povídky, vytvoření propagačního materiálu nebo hudebního vi‑
deoklipu. Ceny nejlepším účastníkům a účastnicím předal radní JMK
a politik za Zdravý kraj Antonín Tesařík. Víte, co je to cyber‑grooming,
cyber‑stalking nebo cyber‑bulling? Více o projektu naleznete na strán‑
kách www.kr-jihomoravsky.cz/kyber.
V květnu jsme šlápli do pedálů a zapojili se do celostátní kampaně
s názvem Do práce na kole, organizované sdružením Auto*Mat. Při‑
dali jsme se tak k téměř tisícovce Brňanů, kteří kampaň pod záštitou
Nadace Partnerství podpořili. Hlavním cílem bylo zvýšit počet pravidel‑
ných cest na kole a poukázat na to, že tento druh dopravy je k městu
a jeho obyvatelům šetrný. Spolu s efektivním využitím automobilů jde
o způsob, jak předcházet negativním vlivům spojeným s nadměrnou
individuální automobilovou dopravou ve městech, a tím v nich zlepšit
prostředí pro život. Soutěže se zúčastnilo osm našich kolegů. Celkem
ujeli 1368 km, a překonali tak vzdálenost Brno–Paříž o celých 130 km!

Díky sympatiím k myšlence této kampaně vedení úřadu za své cyklisty
a cyklistky uhradilo povinný účastnický poplatek, a podpořilo tak ak‑
tivní zdraví svých zaměstnanců.
Kvalita životního prostředí nám není lhostejná, a proto jsme při‑
ložili ruku k dílu při dobrovolnickém úklidu nelegálních skládek, or‑
ganizovaném pod názvem Ukliďme Česko. Akce sdružení Ekosmák se
inspirovala celosvětově úspěšným projektem Let’s Do It! a zaměřila se
nejen na úklid našeho okolí. Přinesla společnou angažovanost škol,
firem, státní správy i jednotlivců a zviditelnění dlouhodobě neřešené
problematiky černých skládek a funkce veřejného prostoru. Zapojili
jsme se formou monitorování černých skládek a ve svém volném čase
se někteří z nás účastnili také jejich samotné likvidace. Kolegyně
z Brna‑Žabovřesk nám dokonce napsala: „Vyhráli jsme ve fotografické
soutěži s tématem kuriozita. Našli jsme použitý hasicí přístroj.“
17. května jsme se mohli společně setkat v Otevřené zahradě Na‑
dace partnerství, s níž jsme oslavili čas lásky při Májové slavnosti, na
níž nechybělo ani naše stloukání másla. Máselnice vyvolala spoustu
příjemných vzpomínek u prarodičů, kteří se na chvíli vrátili zpět do
svého dětství a dětem vyprávěli, jak to bývávalo dřív.
V červnu jsme oslavili Světový den životního prostředí a v budově
na Žerotínově náměstí otevřeli putovní výstavu s názvem Zažíváme
změnu klimatu. Výstava přibližovala životní příběhy 12 lidí, kterým
klimatické změny bezprostředně ovlivňují každodenní život. Občané se
mohli vypravit za lovcem do Grónska, jemuž nezamrzající moře ztěžu‑
je obživu, u domorodých obyvatelů v Amazonii se mohli přesvědčit,
jak jim nepředvídatelné sucho komplikuje život, nebo měli příležitost
vidět, jak muž v Bangladéši musel sedmkrát posouvat svůj dům dále
od moře v souvislosti se stoupající hladinou vody. Výstava přinesla
také jedinečnou příležitost, abychom se podívali na fotografie z po‑
lární expedice Masarykovy univerzity na Antarktidě, jíž se zúčastnila
parazitoložka Veronika Michálková. Přijala pozvání i na vernisáž výsta‑
vy a na základě množství vznesených dotazů přiblížila návštěvníkům
realitu výpravy.
Pro seniory a seniorky
Na začátku roku 2014 vznikl na základě spolupráce Zdravého kra‑
je, Krajského ředitelství policie JMK, Vyšší policejní školy a Střední
policejní školy Ministerstva vnitra projekt Senioři Sobě II. Jeho cílem
je předcházet páchání trestné činnosti na seniorech a posilovat jejich
bezpečí a zdravý životní styl. Základním principem je využití aktivních
a spolehlivých seniorů – „kurýrů prevence“, aby oslovovali své vrstev‑
níky v okolí. Lidé v pozdním věku často žijí osamoceně, málo vycházejí
z domu, mají zdravotní problémy a podobně. Snadno se tak mohou
stát obětí trestného činu. První seniory a seniorky jsme už proškolili
a s dalšími se těšíme na podzimní pokračování.
Bc. Martina Brtnická, koordinátorka PZK,
Odbor kancelář ředitelky
Ing. Helena Kmentová,
Útvar řízení kvality
Krajský úřad Jihomoravského kraje

Do práce na kole! Osm našich kolegů a kolegyň ujelo během
května 1368 km. Foto Jan Forbelský
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Vyřazování vyzářených fotonů – kolektivní systémy
v Jihomoravském kraji
Třídit baterie se Češi stále učí.
Jihomoravané jdou příkladem
Třídit běžný odpad nedělá dnes Čechům
žádný problém, pravidelně jej třídí již více
než 70 % obyvatel. Méně aktivní jsou však
v oblasti třídění použitých baterií a akumulá‑
torů. Množství zpětně odebraných baterií sice
každoročně roste, avšak v porovnání s jinými
zeměmi EU máme stále rezervy. Loni Češi k re‑
cyklaci odevzdali celkem 1031 tun vybitých
baterií, což představuje 32 % všech baterií
dodaných na trh. Již od roku 2016 však naři‑
zuje směrnice EU zvýšit toto množství na mini‑
málně 45 %. Jižní Morava se loni na celkovém
počtu podílela celkem 132 tunami, a byla tak
druhým nejlepším krajem hned po Praze.
Skončí‑li baterie v komunálním odpadu,
začnou se z nich po čase uvolňovat jedovaté
látky, které mohou znečistit spodní i povrcho‑
vé vody. Navíc lze pomocí recyklace získat
z baterií mnoho vzácných kovů, čímž se šetří
příroda a její zdroje před zbytečnou těžbou.
Do zpětného odběru použitých baterií je pro‑
střednictvím kolektivního systému ECOBAT od
letošního roku zapojeno i krajské město Brno,
některé velké firmy (Sanmina, TE Connectivi‑
ty), instituce i školská zařízení. Nejen u veřej‑
nosti, ale i u firem však existuje stále velký
potenciál, který pomůže požadavky EU splnit.
Třídit baterie je přitom snadné. Stačí je
jednou za čas odnést na jedno z více než
18 tisíc sběrných míst. Firmy zase mohou
ve spolupráci s neziskovou organizací ECO‑
BAT umožnit třídění baterií zaměstnancům
přímo v místě pracoviště.
www.ecobat.cz

Brno má mobilní aplikaci,
která třídění odpadu zpříjemní
a zjednoduší
Společnost SAKO Brno vyvinula pro brněnské občany mobilní aplikaci, prostřednic‑
tvím které si mohou snadno najít nejbližší místo s nádobami na separovaný odpad nebo
nahlásit přeplněný kontejner. Stačí si aplikaci stáhnout do svého chytrého telefonu, což
usnadňují samolepky s QR kódy a doprovodnými informacemi na žlutých kontejnerech.
Aplikace s názvem Třídění odpadu v Brně byla vyvinuta v návaznosti na nový systém
třídění plastů od dubna 2014. Jejím cílem je monitorovat přeplňování nádob na tříděný
odpad, a zamezit tak nepořádku v jejich okolí na území celého města Brna.

Čerpání peněz za sběr
elektrozařízení: Jihomoravský
kraj má rekordmana, ale i rezervy
Už od roku 2008 umožňuje kolektiv‑
ní systém ELEKTROWIN obcím a městům
čerpat jednorázově částky až do výše sto
tisíc korun. Získané prostředky mohou obce
a města využít například na elektronické či
mechanické zabezpečení sběrných dvorů,
pořízení manipulační techniky, rozšíření
a zpevnění plochy sběrného místa, případně
na získání speciálního kontejneru na drobná
elektrozařízení nebo ekoskladu na velké spo‑
třebiče.
Celková částka za celou dobu fungování
projektu už dosáhla bezmála 22 milionů.
V roce 2013 bylo v rámci Motivačního progra‑
mu obcím z celé České republiky vyplaceno
dohromady téměř pět milionů korun. Za osm
měsíců letošního roku je to zatím necelý mi‑
lion a půl.
Jihomoravský kraj má svého rekordmana.
Jak v počtu podaných žádostí, tak ve výši
získaných finančních prostředků v celorepub‑
likovém srovnání suverénně vede čtyřtisícová
obec Ratíškovice na Hodonínsku, která po‑
dala osm žádostí, na jejichž základě získala
celkem 330 000 Kč. Kraj jako celek, co se
týká součtu příjmů jednotlivých obcí, ale za‑
tím mezi favority nepatří. Letos zatím čerpal
kolem 120 000 korun, zatímco například kraj
Vysočina si do pokladny projektu sáhl už pro
téměř 200 000.
www.elektrowin.cz

QR kód
pro Android.

QR kód
pro iOS.

Jihomoravský kraj informuje

Vědomí nutnosti recyklace
Provozovatel kolektivního systému sběru
vyřazených elektrozařízení ASEKOL funguje
v České republice již od roku 2005. Zlepšit
výsledky sběru elektroodpadu a informovat
veřejnost o možnostech a výhodách třídění
elektra se snaží i na krajské úrovni. Společ‑
ně s Jihomoravským krajem chce co nejvíce
motivovat občany, aby se do pořádaných
sběrových akcí zapojovali a třídili co největší
množství starého elektra.
Že se tato snaha vyplácí, dokazují i vý‑
sledky sběru za rok 2013. V uplynulém roce
vytřídili Jihomoravané 1794 tun starých
elektrozařízení, což je asi 1,54 kg elektra na
obyvatele – více, než je celorepublikový prů‑
měr, a také více, než odevzdali v předchozím
roce.
Možností, jak vysloužilé elektrospotřebiče
odevzdat k recyklaci, mají obyvatelé našeho
kraje několik. Kromě klasických sběrných
míst a dvorů jsou k dispozici venkovní červe‑
né kontejnery na drobné elektro. V současné
době je jich v kraji rozmístěno 191. Celkově se
tedy mohou občané zbavovat svých nepouží‑
vaných spotřebičů na více jak patnácti stech
sběrných místech.
ASEKOL dlouhodobě spolupracuje i s chrá‑
něnými dílnami, kterým dodává vysloužilá
elektrozařízení k recyklaci. I díky tomu jsou díl‑
ny schopné zaměstnat řadu osob se změněnou
pracovní schopností. V roce 2014 spolupracu‑
je ASEKOL se sedmi dílnami čítajícími celkem
150 pracovníků, v Jihomoravském kraji se
jedná o dílnu STEELMET ve Starém Městě.
www.asekol.cz

Bc. Martin Drozd
vedoucí oddělení komunikace, SAKO Brno, a. s.
NA OBSAH
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Jihomoravský kraj informuje
Ekoškolník pátrá, radí, informuje
Na podzim vtrhne do Jihomoravského kraje Ekoškolník. Na mušku si vezme kuchyně a jídelny, kanceláře, veřejné
budovy a zahrady. Pronikne do úřadů, institucí i škol. Řeč není o environmentálním protějšku Jamese Bonda, ale
o sérii vzdělávacích kurzů pro provozní pracovníky, které pořádá Lipka.
Učitelé si v dnešní době mohou vybrat z široké a pestré nabídky
vzdělávacích programů. To samé se ovšem nedá říct o lidech, kteří
stojí v pozadí a bez kterých by se provoz žádné školy ani úřadu neobe‑
šel. Proto jsme připravili praktické kurzy pro správce budov, uklízečky
a školníky, administrativní a ekonomické pracovníky, kuchaře, zahrad‑
níky, ale i asistenty v sociálních službách, psychologicko‑pedagogic‑
kých poradnách, nemocnicích či léčebnách.
Kurzy jsme zaměřili především na praktickou stránku věci. Účastní‑
ci se dozvědí celou řadu praktických tipů k úspoře energií či materiálů
v běžném kancelářském provozu, budou si moci vyzkoušet různé
čisticí ekologické prostředky a otestují vaření z netradičních surovin.
Chybět nebudou ani celodenní exkurze do ukázkových ekologických
provozů, přírodních zahrad a parků.
Každý účastník obdrží soubor vzdělávacích materiálů a jako bonus
lněnou pracovní zástěru. Účast na kurzech je bezplatná. Navíc díky fi‑
nanční podpoře z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR

Jedním z hlavních témat kurzů je ekoprovoz budov. Účastníci
a účastnice se dozvědí praktické tipy například z oblasti
hospodaření s vodou či vytápění. Foto archiv Lipky

bude po celou dobu jednotlivých seminářů bezplatně zajištěna strava
a v případě exkurzí také doprava. Podrobnosti a přihlášky získáte na
stránce www.ekoskolnik.cz.
Kurzy probíhají v rámci projektu Rozšíření vybraných profesí o en‑
vironmentální přesah, CZ.1.07/3.2.04/05.0050, který je spolufinan‑
cován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Dana Nováková
projektová manažerka
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
www.ekoskolnik.cz

Zahrady většina z nás vnímá jako estetický doplněk veřejných
prostranství. V rámci kurzů chce Lipka ukázat, jak lze jejich
potenciál využít ve výchově a osvětě, ale také v terapii.
Foto archiv Lip

Jihomoravský kraj informuje

Jihomoravský kraj a Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
za spolupráce Ekologického institutu Veronica vás srdečně zvou na XII. ročník
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KONFERENCE
Jihomoravský kraj a Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
K SOUTĚŽI STUDENTSKÝCH PRACÍ
za spolupráce Ekologického institutu Veronica vás srdečně zvou na XII. ročník
18. listopadu 2014, Žerotínovo nám. 3/5, místnost č. 240
KONFERENCE K SOUTĚŽI
STUDENTSKÝCH PRACÍ
KONFERENCE

Konference nabídne18.
prezentace
prací se nám.
vztahem
k životnímu
listopadunejlepších
2014, Žerotínovo
449/3,
sál ZJMKprostředí a ekologii
v Jihomoravském kraji | Vyhlášení vítězů soutěže a předání cen | Diskuze s akademiky a odborníky
Prezentace nejlepších bakalářských a diplomových prací se vztahem k životnímu prostředí a ekologii v Jihomoravském kraji
z praxe
| Raut
z lokálních
potravinz praxe | Raut z lokálních potravin
Vyhlášení vítězů soutěže a předání cen
| Diskuze
s akademiky
a odborníky

K SOUTĚŽI STUDENTSKÝCH PRACÍ
18. listopadu 2014, Žerotínovo nám. 3/5, místnost č. 240

Konference nabídne prezentace nejlepších prací se vztahem k životnímu prostředí a ekologii
v Jihomoravském kraji | Vyhlášení vítězů soutěže a předání cen | Diskuze s akademiky a odborníky
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z praxe | Raut z lokálních potravin
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Pět prstů neviditelné ruky trhu

EKOLISTY

Téma: Jak roste zelená ekonomie
V jihočeském městě, kde jsem kdysi žila, existovalo náměstí se sochou Klementa Gottwalda, stojícím na vysokém
podstavci. Jednou v roce, snad na výročí Velké říjnové socialistické revoluce, se tu objevil řečník, kapela a strnule
stojící shromáždění a odehrál se pietní akt s kladením věnců.

Vládne nám neviditelná ruka?
Pojem neviditelné ruky je spojován se skotským morálním filo‑
zofem Adamem Smithem, který jej použil v knize Bohatství národů
(1776). Základní myšlenka by se zjednodušeně dala vyjádřit takto:
pokud ponecháme trh, ať koná svou práci, pak rovnováha mezi nabíd‑
kou a poptávkou zajistí hojnost statků pro všechny, a to v té skladbě,
v jaké si je přejeme. Nemá cenu do tohoto mechanismu příliš zasaho‑
vat, protože pak bychom mohli rovnováhu porušit a celý systém by
začal fungovat špatně nebo vůbec.
Postupem času, jak se ekonomická morální filozofie proměnila
v ekonomii a obrnila se matematickým aparátem, byl tento prostý vý‑
rok opředen složitým systémem rovnic a proměněn v teorii dokonalé
konkurence, respektive všeobecné rovnováhy, která ale poněkud slo‑
žitějším jazykem říká totéž: vládne nám mechanismus, jehož hlavními
hráči jsou firmy, které si navzájem konkurují, a tím dosahují stále větší
efektivnosti. Efektivnost, respektive ekonomičnost, je v této optice
jednoznačně dobrá věc. Umožňuje totiž produkci stále více statků
a služeb se stále menšími náklady. Musíme se tedy snažit firmám
vytvořit vhodné podmínky, protože ony jsou tvůrci veškeré hodnoty
a s ní veškerého bohatství naší společnosti.
Proti komunistické straně bylo možné se vzbouřit. Lze se ale
vzbouřit proti neviditelné ruce trhu? Nejsou to lidé, kdo nám vládne,
je to přírodní zákon, vyfutrovaný grafy a vzorečky. Děti se o neviditel‑
né ruce trhu ve škole učí ne jako o určitém pohledu na svět, jednom
z mnoha, ale jako o faktu, s nímž se nediskutuje.
Pět prstů neviditelné ruky trhu
Zkusme přesto drze oponovat převládající ekonomistické ideologii
a vzít popořadě několik jejích základních pouček. Řekněme, že ruka
trhu, tak jako jiné ruce, má pět prstů, a sice: rovnováhu mezi nabídkou
a poptávkou, dokonalou konkurenci, efektivnost, firmy jako (jediné)
tvůrce bohatství a princip nezasahování do systému, který sám o sobě
funguje nejlépe – tento poslední prst by byl nejspíš palec, protože hra‑
je klíčovou roli v celé neviditelné končetině.
Vezměme jako první princip rovnováhy mezi nabídkou
a poptávkou. Dnes existuje už několik prádelních košů plných člán‑
ků a knih, které dokládají, že pokud nějaká rovnováha mezi nabídkou
a poptávkou zboží existuje, je prchavá, protože podmínky se neustále
mění. Na smetišti ekonomických dějin tak nepozorovaně skončila teo‑
rie všeobecné rovnováhy, která postuluje jako jakýsi ekonomický ideál
rovnováhu na všech trzích, vedoucí k maximálnímu uspokojení všech
hráčů na trhu. Taková rovnováha není možná už ani ve světě čísel,
NA OBSAH

natož ve skutečnosti, kde navíc vyvstávají další otázky, jako třeba ta,
jestli je voda zboží či zda je právo na vodu lidským právem. Nebo jak
je to s hospodářskými zvířaty – jsou jenom zbožím, a je tedy možné
je vozit na porážku v dobytčích vagonech přes celé kontinenty, pokud
to neviditelná ruka schválí? A jak je to s těmi „hráči“, kteří nemají
žádné peníze, a v modelu tudíž nemají žádné místo? Třeba s těmi,
kteří se ještě nenarodili? Takovéto neuctivé otázky klade ekonomické
teorii stále více ekonomů‑disidentů, kteří se často vůči běžné ekonomii
středního proudu, jak ji známe, vymezují i v širším teoretickém rámci.
Například podle institucionálních ekonomů není trh jakousi objektivní
neměnnou entitou, která je popsatelná matematicky. Trhy jsou ve sku‑
tečnosti instituce proměňující se pod vlivem hodnot, zájmů a mocen‑
ského potenciálu jednotlivých lidských skupin.
Ve jménu efektivnosti!
Jak je to s druhým prstem neviditelné ruky, s principem dokona‑
lé konkurence? Jak Evropská unie, tak i naši politici do omrzení
opakují mantru o konkurenceschopnosti: nejen firmy musejí být dnes
konkurenceschopné, ale i žáci a studenti a samozřejmě pracovníci usi‑
lující o úspěch na pracovních trzích. Proč ale stále mluvit o konkurenci,
když stejně důležitá je spolupráce? To je jedna z otázek, které kladou
středoproudé ekonomii ekofeministické ekonomky. Ty chápou jazyk,
kterým hovoří ekonomie, jako jazyk v zásadě „mužský“, jenž nebere
v úvahu realitu rodiny, místních komunit, vzájemné péče a solidarity.
Podíváme‑li se kolem sebe, všimneme si navíc, že představa světa jako
kolbiště navzájem si konkurujících malých firem, z nichž žádná nemá
možnost určovat ceny, platila možná v časech Adama Smithe. Neplatí
však dnes, kdy je velká část výroby v rukou mamutích nadnárodních
firem, které ovlivňují ceny, veřejné mínění i politiku a minimalizují své
daňové odvody nejen díky daňovým rájům, ale i díky promyšleným
systémům vnitřních transferových plateb. Ač i sami středoproudí eko‑
nomové přiznávají, že model dokonalé konkurence v realitě neplatí,
vypustili džina z lahve a my všichni dnes musíme tančit v rytmu tohoto
zvláštního druhého prstu neviditelné ruky trhu.
Za třetí prst neviditelné ruky jsme označili pojem efektivnosti. Ve
jménu efektivnosti se zavírají malé prodejny, školy, pošty či bankovní
pobočky. Ve jménu efektivnosti nahradil stroj ve filmu Vratné lahve pana
Svěráka. Ve jménu efektivnosti… Ale co je to vlastně ta efektivnost?
Efektivnost, jak je většinou chápána, je co největší výstup v poměru
k co nejmenšímu vstupu. Měřeno ovšem v penězích. Ale jsou peníze
skutečně dobrým měřítkem toho, co chceme, co přispěje k bohatému,
bezpečnému a smysluplnému životu a k trvalé udržitelnosti? Čím je firma
efektivnější, tím bude mít větší zisk. Ale co se za tím ziskem skrývá? Je
to nezaměstnanost těch, jejichž práci nahradily stroje či špatně placené
dělnice na druhém konci světa? Je to absence služeb v malých měs‑
tech? Je to nekvalitní výrobek, který naprogramovaně přestane fungo‑
vat krátce po konci záruky tak, abychom si museli koupit další ledničku,
další mobil, tablet či jiný předmět, bez něhož se už neobejdeme? Již
v 19. století napsal anglický ekonomický disident John Ruskin, že každý
zisk či „plus“ z výhodně uzavřeného obchodu má své stejně velké minus.
Ovšem tyto minusy podle něj nejsou tak na očích, protože „mají tendenci
stahovat se do postranních uliček a dalších zastíněných míst – anebo se
dokonce úplně a s konečnou platností nechat odklidit do hrobů“.

Téma: Jak roste zelená ekonomie

Po roce 1989 Gottwald zmizel, ale vysoký podstavec zůstal opuš‑
těný uprostřed náměstí. Kladla jsem si otázku: kdo či co nahradí
Gottwalda? Protože nějakou víru, nějaké ideály přece potřebujeme…
Nedávno jsem se v těch končinách opět ocitla a zjistila jsem, že Gott
walda na podstavci nenahradilo nic, naopak zmizel už i ten podsta‑
vec. To ale neznamená, že žijeme bez ideálů, respektive bez ideologie.
Ideálem naší společnosti je dnes neviditelná ruka trhu. Té se pomníky
pro její neviditelnost staví těžko. Zkusme se ale nezaleknout té neu‑
chopitelnosti a podívejme se, kde se tento pojem vzal, co znamená
a jak souvisí s otázkami životního prostředí a s našimi vlastními životy.
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Téma: Jak roste zelená ekonomie
K výrazným „minusům“ (či externalitám) dnešního důrazu na
efektivnost patří i špatný stav zemědělské půdy (chemické hnojení,
pesticidy a „velké širé rodné lány“ jsou „efektivnější“ než hnůj, ruční
pletí a malé rodinné farmy), úbytek genofondu zemědělských plodin
(„efektivní“ je produkce osiva ve velkém, nikoli zachování místních
odrůd) a v neposlední řadě eroze lokálních ekonomik: stačí se na pod‑
zim podívat na moře hnijících jablek pod stromy, které se nevyplatí
zpracovat, protože dovezený džus vyrobený z německého ovocného
koncentrátu a zabalený ve směsi plastu, papíru a hliníku lze vyrobit,
alespoň zdánlivě, efektivněji.

Selektivní nezasahování
Levice i pravice v evropských parlamentech začínají ideově splý‑
vat, což postřehli i voliči a stále méně chodí k urnám. Politici ve vleku
palce neviditelné ruky totiž usilují o svět, v němž je třeba co nejmé‑
ně zasahovat, aby tržní systém fungoval co nejlépe. De
facto se tak vzdávají vládnutí a formulace jiných politických cílů, nežli
jsou tradiční cíle makroekonomické (zejména hospodářský růst a nízká
inflace). V praxi ale, jak upozorňují i institucionální ekonomové, exis‑
tuje nejen politická, ale i ekonomická moc a ekonomické elity se snaží
ekonomické podmínky přizpůsobit svým zájmům. Vlády mají stále
ještě velkou moc a mohou ovlivňovat zákony, pravidla fungování in‑
stitucí či mediální obraz problémů tak, jak to velkým firmám vyhovuje.
V rámci „nezasahování“ mohou odmítat podporu místním tradičním
průmyslovým odvětvím či omezovat podporu v nezaměstnanosti, ale
zároveň usnadňovat fúze velkých společností či rozvolňovat meziná‑
rodní investiční pravidla. Chystaná Transatlantická dohoda o obchodu
a investicích mezi EU a USA je příkladem politiky, která nahrává zá‑
jmům ekonomických elit a oslabuje roli státu v ochraně práv vlastních
občanů i přírody.
Skutečnost je tedy taková, že neregulovaný trh není nic, o co by‑
chom měli nějak intenzivně usilovat. Jak upozornil Karl Polanyi již ve
40. letech minulého století, je to utopická a v mnohém nebezpečná
vize vycházející z určitého zjednodušeného a deformovaného vidění
světa. Zbývá otázka: kdo nebo co posléze nahradí tento problematický
ideál? Protože nějakou víru, nějaké ideály potřebujeme…
RNDr. Naďa Johanisová, Ph.D.
odborná asistentka
Katedra environmentálních studií, Fakulta sociálních studií
Masarykovy univerzity
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Není bohatství jako bohatství
S tím souvisí i náš předposlední prst, kterým se dostáváme naplno
k tematice přírody: firmy jako (jediní) tvůrci bohatství. Ve sta‑
leté historii ekonomie středního proudu záhy vymizela představa, že
do hodnoty výrobku něco vnáší i sama příroda. Dlouho pak přetrvávala
vize, že hodnotu výrobku tvoří výlučně lidská práce. Dodnes je tento
pohled živý nejen v marxismu, ale i v konceptu „přidané hodnoty“
a v představě, že jsou to firmy, které tvoří bohatství společnosti. Ov‑
šem když o tom chvilku přemýšlíme, napadne nás, že každý produkt
se musí vyrobit z něčeho, nějaké suroviny. A co je ta surovina jiného
nežli naše stará známá matka příroda, byť rozkouskovaná a proměně‑
ná v něco neživého, surového, nachystaného k využití?
Příroda se nám ale dokázala pomstít za tuto neúctu. A to paradox‑
ně tím, že nepřistoupila na naši hru. A za vše, co nám poskytuje (nejen
suroviny, ale třeba i vzduch k dýchání, „služby“ bakterií rozkládajících
odpady, rudy, uhlí či dřevo…) si nebere žádné peníze. Namísto toho
nám vše daruje.
Co to znamená pro středoproudou ekonomii? Ve snaze zařadit vše
do svých modelů usiluje o kvantifikaci přírodního bohatství pomocí
metod svého podoboru, environmentální ekonomie. Rozsáhlý vědní
aparát na základě odpovědí náhodných respondentů a dalších pří‑
stupů tu přiřazuje přírodním prvkům nějakou peněžní hodnotu. Podle
kritiků z řad ekologických ekonomů je to však jen pouhá hra, protože
ve skutečnosti nelze penězi vyjádřit hodnotu živého světa kolem nás
ani nerostů a paliv skrývajících se v Zemi. Je to hra, která může být
i nebezpečná, protože nahrává představě nahraditelnosti: když jsou
peníze vzájemně nahraditelné, jsou vzájemně nahraditelné i prvky pří‑
rodního světa… Případně jsou nahraditelné i jinými „kapitály“, třeba
právě penězi.
Jestliže ekologičtí ekonomové upozorňují, že žádné tržně zpro‑
středkované statky a služby by nebyly možné bez bohatství, které

poskytuje příroda, feministické ekonomky navíc podotýkají, že tvůrci
skutečného bohatství jsou i místní komunity, rodiny a že mnoho na‑
šich potřeb uspokojujeme v rámci tzv. nepeněžní či neformální eko‑
nomiky, v rámci vzájemné pomoci či svépomoci. Před očima se nám
tu tedy objevuje vize světa ne jako tržního mechanismu, který nás
nasytí, pokud mu půjdeme z cesty, ale jako křehkého krajkoví složitých
vztahů mezi planetou, respektive přírodou, a lidskými komunitami, do
nichž vstupují peněžní a výrobní vazby. Jakékoli tržní modely mohou
zachytit jen malou část všech těchto vztahů a je tu i riziko, že aspekty
reality, které nejsou schopné zachytit, nebude zkoumat nikdo a náš
pohled na svět bude výrazně deformován tržní optikou.
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Družstevní záložny hledají směr
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Téma: Jak roste zelená ekonomie
Efektivnější, méně rizikové, užitečnější pro obce a malé a střední podniky a méně závislé na veřejné pomoci, to jsou
evropské družstevní záložny ve srovnání s průměrem bankovního sektoru podle výzkumu Journal of Enterpreneurial
and Organisational Diversity. České záložny zmíněny nejsou, ale dopadly by přesně opačně. Máme špatné zákony,
nebo se toho ujali špatní lidé? První umožnilo druhé.
rukou. Smyslem kampeliček a jim podobných „etických bank“ je umož‑
nit takové množství dobře placené práce, kolik je ochotných rukou.
České kampeličky umožnil zákon 87/1995 Sb., a tak už za sebou
mají téměř dvě desetiletí existence, ale stále v sobě nesou příležitosti
k pohodlnému rozkrádání z počátků nového českého kapitalismu. No‑
vela zákona o kampeličkách chce prosadit, aby tyto příležitosti byly
menší – zavádí velikostní limit pro kampeličky. Ty největší s bilanční
sumou nad 5 miliard korun se budou muset buď omezit, nebo se změ‑
nit na banku (usilovat o získání bankovní licence). Novela chce dále
zabránit, aby jejich krachy odčerpávaly příliš mnoho peněz z veřejného
garančního fondu – proto zvyšuje požadavky na kapitálovou vybave‑
nost a rezervy kampeliček. Jenže velikostní limit nese jiná rizika, nelze
využít úspory z množství. Pokud nebude řešen i tento problém, česká
kampelička si bude moci vybrat, zda zkrachuje kvůli tomu, že jí nákla‑
dy přerostly přes hlavu, nebo proto, že velikostně přerostla možnosti
družstevní kontroly.
Evropská praxe je odlišná. Kampeličky mohou být nejen bezpeč‑
nější než běžné komerční banky, ale mohou být současně stejně nebo
více efektivní, přestože plní širší cíle etického bankovnictví, lokální
ekonomiky a obcí. Potvrzují to studie, které byly shromážděny do červ‑
nového čísla ekonomického časopisu Journal of Enterpreneurial and
Organisational Diversity (JEOD). Analyzovaly 15 vybraných národních
skupin družstevního bankovnictví z 11 zemí a na konkrétních datech
doložily, že jde o spolehlivější, efektivnější a méně rizikovou složku
bankovního systému. Zároveň je užitečnější pro lidi dole, protože je
víc orientovaná na reálnou ekonomiku, malé a střední podniky a rozvoj
obcí a měst.

Téma: Jak roste zelená ekonomie

Ve sněmovně je vládní návrh novely zákona o úvěrových druž‑
stvech, o kterém by se chtělo říct, že představuje krok správným
směrem. Odvolává se na doporučení Mezinárodního měnového fondu
(MMF) a jeho hloubkovou prověrku stability českého finančního sys‑
tému z roku 2011. Výsledky prověrky jsou zveřejněny na stránkách
České národní banky.
MMF věnoval pozornost hlavně bankovnímu systému, ale když
narazil na kampeličky, došel k překvapivému závěru: „Obchodní model
úvěrových družstev v České republice je podstatně odlišný od tradič‑
ních úvěrových družstev, které jsou typicky neziskovým družstvem pů‑
sobícím ve prospěch stanoveného okruhu členů.“ V ČR jde o ziskově
orientované podniky, které se pokoušejí přímo konkurovat bankám –
přestože na to nemají lidi ani peníze. To jsou faktory, jež „zhoršují
jejich rizikový profil a zvyšují pravděpodobnost selhání ve srovnání
s většími bankami.“
To jsou vlastně dvě chyby najednou. Dělá se to pro peníze, ne pro
lidi. A dělá se to v horších podmínkách, takže lidi často o peníze přijdou.
Mezinárodní měnový fond tak potvrdil, že české družstevní kampeličky
neplní svůj účel. Mají zlepšovat reálnou pozici svých členů – pomáhat
udržet místní pekaře, mlékaře, farmáře, rozvíjet sociální bydlení, zvele‑
bit školu a další veřejné služby v obci. Mají pomáhat členům překlenout
okamžitý nedostatek peněz bez fatálních důsledků pro jejich budouc‑
nost. Mají vést občany k bezpečnému ukládání peněz pro pozdější
smysluplné užití. Členové takových družstev na společné peníze vidí,
zapojují se do rozhodování a kontroly jejich užití. Nezajímá je okamžitý
zisk, ale naplnění dlouhodobých cílů v lokální ekonomice. Nespoléhají
na divoké přelivy kapitálu za nejvyšší výnosností, ale na práci lidských

V historii se české kampeličky od evropských nelišily. Budoucnost už měly výrazně jinou. Foto Gabriela Hájková
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Hierarchická struktura
Národní skupiny družstevního bankovnictví jsou ovšem něco jiného než družstevní pra‑
věk před 150 lety, kdy vznikaly malé společné pokladny místních obchodníků a řemeslníků
nebo chudinské spořitelny, aby tam dole nahradily nedostupné nejzákladnější služby vel‑
kého peněžního systému. Tyto skupiny jsou v současnosti často centralizované, jako třeba
nizozemská Rabobank, nebo (v Itálii) spolupracují jako relativně samostatné záložny. V tom
základním se ale shodují – všechny se orientují především na obchody na krátkou vzdále‑
nost, v místě, kde poskytují obchodní úvěr a přístupné půjčky. Nejnověji k tomu přibyly
i projekty udržitelného rozvoje, často jako součást podnikání obcí.
Nicméně cestu k úspoře z množství mají otevřenou, protože nejnáročnější operace svě‑
řují společným útvarům, které sídlí na špičce hierarchické struktury. To jim umožňuje zvlá‑
dat stále náročnější požadavky regulace, na kterou už nestačí dobrovolníci z místních kam‑
peliček. V tom hledejme tajemství úspěchu číslo jedna. A dobrovolníci představují tajemství
úspěchu číslo dva – pracují zadarmo, a tak snižují náklady a zvyšují efektivnost systému.
V centrálách se vymýšlejí společné postupy nejlepší praxe, metodika, jsou tam sou‑
středěny činnosti, jako je IT, účetnictví, daně, personalistika, organizuje se tam vzdělávání
dobrovolníků, probíhá tam vrcholek platebního styku a je to místo kontaktu se službami
centrální banky a jejího velkoobchodu s měnou. Některé družstevní centrály plní také dozo‑
rové funkce. Vzniká tak kombinace minimalizovaných nákladů (práce zadarmo) a profesio‑
nálních služeb (slouží všem). Systém je zároveň první linií pomoci členským kampeličkám.
Velikostní rozdíly jsou obrovské, francouzská Credite Agricole s bilanční sumou ke dvě‑
ma bilionům eur je stokrát větší než maličká Portuguese Credito Agricola Group. Velikost
tedy není zničující, jak se zdá českému bankovnímu dozoru.
Družstevní banky obyčejně přesouvají značnou část zisku do kapitálu a rezerv, proto
mívají relativně vysoký rating. Pouštějí se také nerady do rizikových operací, protože nemo‑
hou spoléhat na to, že případnou ztrátu pokryjí nějakou emisí cenných papírů, jak to dělají
komerční banky.
Rozhodování za účasti členské základny vypadá na první pohled těžkopádně, ale
usnadňuje fungování v prostředí různorodých stakeholderů (koho se rozhodování do‑
tkne). Je tam jiná motivace než u podílníků s úzkou orientací na ziskovost příštího kvartá‑
lu. Počty klientů družstevních bank vytrvale přibývaly i v době krize. Na konci roku 2011
vzrostl tržní podíl evropského družstevního sektoru o 12 procent ve srovnání s rokem
1997, zatímco celek bankovnictví během té doby ztratil 20 procent klientů. Rostl i počet
družstevních poboček.
Vývoj vkladů a úvěrů družstevního sektoru měl mnohem klidnější průběh a přírůstky
nikdy neklesly pod nulu, jak se to stalo celku bankovnictví v letech 2009 a 2011. Družstevní
banky měly lepší kapitalizaci a menší problémy z minulosti, proto si mohly dovolit víc půjčo‑
vat reálnému podnikání, zejména rizikovějším malým a středním podnikům. Měly také lepší
poměr úvěrů k depozitům, byly bezpečnější.
Přestože družstevní banky vedle finanční agendy sledují i sociální agendu, jejich efek‑
tivnost tím netrpí. Dokážou přitáhnout dobrovolné spolupracovníky, a tak jsou přírůstky
pracnosti (pobočky, další cíle) kompenzovány jak nižšími náklady, tak i přírůstky příjmů
z rostoucího tržního podílu. Ukazatel bankovního rizika vyzníval po celé sledované období
výrazně ve prospěch družstevních bank. Zato v České republice shledal Mezinárodní měno‑
vý fond rizikovost kampeliček neúměrně vyšší, než jaká by odpovídala jejich malému podílu
v bankovním systému. Označil je za hrozbu důvěryhodnosti tohoto sytému, a dokonce i sa‑
motné ČNB.
V historii se však české kampeličky od těch evropských nelišily. Také u nás se postupně
propojovaly do sítě a z ní pak vyrůstala krajská a později zemská a národní ústředí, jak lze
vyčíst třeba z dějin České spořitelny. Evropské družky však měly větší štěstí, nepotkalo
je období vymítání ďábla družstevnictví, a tak mohou navazovat na dědictví předchozích
generací. Dokud však v České republice neumožníme hierarchicky uspořádanou síť – jis‑
těže malých – družstevních záložen (jeden člen, jeden hlas), mají regiony se svými malými
a středními podniky smůlu. Nedostanou šanci na obnovu ekonomické dynamiky.
PhDr. Zbyněk Fiala
žurnalista, bývalý šéfredaktor týdeníku Ekonom
(Text byl upraven dle článku, který vyšel na severu www.vasevec.parlamentnilisty.cz
25. 7. 2014.)

Ribá po evropsku
postavy: sekretářka Helenka (S), ředitel ban‑
ky (Ř), Alí Ibn Aziz (A)
místo: nejmenovaná banka v jedné nejmeno‑
vané evropské zemi…
S: Pane řediteli, je tu nějaký tmavý pán
a chce s vámi mluvit. (dívá se na vizitku
a s námahou hláskuje) Alí Ibn Aziz.
Ř: To by mohl být nějaký ten bohatý šejk, jak
tu teď chtějí všechno skoupit. (spokojeně
si mne ruce)
S: No, moc bohatě nevypadá, ale když mys‑
líte…
Ř: To nemůžete soudit podle zevnějšku,
Helenko. To, že má na hlavě plínu, ještě
neznamená, že nemá peníze. No, jen ho
pusťte dál.
A: Salám alejkum.
Ř: (trochu zmateně) Až na věky… Salám sa‑
lám. Co byste si přál?
A: Rád bych si půjčil peníze.
Ř: Jakou částku?
A: Asi jeden milion. Víte, rád bych rozjel pod‑
nikání, stánek s kebabem.
Ř: A co nám můžete nabídnout?
A: Jednu třetinu ze zisku.
Ř: Jak?
A: No, třetinu ze zisku v průběhu jednoho
roku, kdy předpokládám, že vám to spla‑
tím.
Ř: No, ale já jsem se ptal, čím nám budete
ručit?
A: Jak ručit?
Ř: No, abych měl nějakou jistotu, že nám to
vrátíte.
A: Vy mi nevěříte?
Ř: Znáte co se říká, důvěřuj, ale prověřuj…
A: Tak si to prověřte – spousta lidí mě zná,
zeptejte se třeba u nás v mešitě.
Ř: Já ale potřebuji hlavně vědět, jestli máte
nějaký majetek, nemovitost, cennosti, …
A: Jaký majetek? Proč bych si sem chodil
půjčovat peníze, kdybych je měl? Vždyť to
nedává smysl.
Ř: Podívejte se, pane Azíz – můžu vám tak
říkat – (nečeká na odpověď, nasazuje učitelský tón), tady u nás v [nejmenované
bance] v [nejmenované evropské zemi] to
chodí tak, že abyste si mohl půjčit peníze,
musíte nám něčím ručit, nějakým majet‑
kem – třeba bytem, který patří vám nebo
někomu z vaší rodiny, protože kdybyste to
nevrátil (tónem jako při hovoru s idiotem),
tak by nám tady ty peníze chyběly. My
bychom ale vlastnili tu vaši záruku, tu by‑
chom prodali a bylo by to v pořádku.
NA OBSAH

LETS (Local exchange trading system, česky místní výměnné systémy)
jsou doplňkem k běžnému trhu, který využívá národní oficiální měny.
Skupina pro lokální směnu existuje několik let i v Brně. Jak funguje‑
me a proč to vůbec děláme? Má smysl takhle si „komplikovat“ život?
A mají LETS i nějaký společenský užitek?
Národní měny jsou zpravidla konvertibilní (směnitelné) za jiné světové měny, a proto
hovoříme o globálním trhu. Za koruny mohu nakoupit jablka od souseda, který má sad,
i jablka z Nového Zélandu v nejbližším supermarketu. Za místní měnu, která směnitelná
není, pořídím zboží a služby jen mezi členy „klubu“, kteří ji využívají.
V ekonomii také existuje termín „lokální multiplikátor“. Jedná se o ukazatel toho, jak
moc se ekonomické transakce odehrávají uvnitř uzavřeného systému (vesnice, města, ko‑
munity) a kolik peněz z něj mizí ven. „Chudý kraj“ dnes už nutně není ten, kde je chudá
půda. Současná ekonomika je čím dál méně závislá na zemědělství a čím dál více závisí
na průmyslu a službách. Proč jsou tedy některé regiony bohaté a jiné chudé? Do bohatých
regionů proudí peníze zvenčí, zatímco z chudých regionů peníze, které v něm již jsou, mizejí.
Pokud na vesnici není místní obchod a všichni jezdí nakupovat do supermarketu ve
městě, co vykompenzuje tento neustálý odtok peněz ven? Peníze se dlouho v takovém místě
neohřejí – lokální multiplikátor je nízký. Pokud se podaří lokální multiplikátor zvýšit, budou
všichni místní podnikatelé bohatší, aniž by museli šetřit, protože budou mít dost zakázek
od jiných místních lidí. Celou situaci samozřejmě zjednodušuji, ale pro ilustraci častého
problému dneška to myslím stačí.
Místní výměnný systém je jednou z cest relokalizace – podpory místní ekonomiky.
V době prosperity i ekonomické krize je ale ještě důležitější funkcí sociální koheze – obnovo‑
vání (nejen sousedských) sociálních vazeb a jejich posilování.
Jak to děláme v Brně
Pokusů o místní směnu v polistopadovém Československu proběhlo několik. Po něko‑
lika měsících až letech se ale skupiny zase rozpadly. Brněnská skupina s názvem Rozleť
se funguje nepřetržitě od roku 2011 a zčásti navazuje na dřívější projekt s názvem Rozlet.
V Rozleť se máme přes 150 členů, kteří nabízejí a poptávají stovky různých služeb
a zboží. Od hlídání dětí přes přebytky ze zahrádek, pečení kváskového chleba až po odbor‑
nější služby, jako je přeinstalování zavirovaného počítače. Pravidelně pořádáme společná
setkání, aby se lidé mohli osobně lépe poznat. Přes léto se tato setkání konají zpravidla na
zahradě některého z členů.
Na intranetu mohou naši členové zveřejňovat, co nabízejí či poptávají. Pro vyjádření
transakce používáme virtuální zúčtovací jednotku s názvem „brněnský kredit“ – tzv. brk.
Každý člen vstupuje do systému s nula „brky“ a může jít do plusu i do minusu. Za kladný ani
záporný stav účtu se neuplatňuje žádný úrok. Záporný stav účtu tedy není v pravém slova
smyslu dluhem a není žádným problémem. Jinak by systém vlastně nefungoval – nikdo
nemůže být v plusu, pokud někdo jiný není v minusu. Součet účtů všech členů je vždy nula.
Neexistuje žádná banka, která by byla schopná provádět multiplikovanou expanzi depozit,
a tím posílat do ekonomiky peníze ve formě úročeného dluhu, a ještě znehodnocovat úspo‑
ry. Důležité je, aby každý člen bez výjimky měl komunitě co recipročně nabídnout. A zároveň
aby to stejné cítil z komunity. Tak mezi všemi může proudit zboží a služby a nerozevírají se,
tak jako v normální ekonomice, sociální nůžky mezi chudými a bohatými.
Dochází i k tomu, že je některý z členů dlouhodobě v plusu nebo dlouhodobě v minusu.
Za každého člena je spoluzodpovědný ten, kdo jej do systému pozval, a ten, kdo s ním na
začátku absolvoval úvodní schůzky a vysvětlil mu důležité principy LETSu. Tito garanti mají
povinnost sejít se s členy, jež jsou dlouhodobě v plusu či v minusu, a společně vymyslet,
jak takový stav narovnat – je to klíčové pro důvěru všech v systému místní měny. Chronicky
„plusový“ člen má pocit, že druhým moc dal a málo dostal zpátky, zatímco chronicky „minu‑
sový“ člověk zase od ostatních víc čerpá, než jim dává. Není to pro toho „v minusu“ důvod
naučit se nějakou dovednost, kterou budou ostatní členové skutečně poptávat, a zvýšit tak
svou žádanost na trhu lokální směny, a tím pomyslné misky vah v systému vyvážit?
NA OBSAH

autoři sokratovského dialogu: Radosla‑
va Krylová a Tomáš Blaha (2010)
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A: Aha, takže to přijdu o svůj byt, když si
budu chtít půjčit peníze?
Ř: Ne, to ne, ten by vám zůstal, kdybyste nám
to vrátil.
A: A proč to teda děláte? Co z toho máte, když
ani nechcete podíl na zisku?
Ř: No, vy nám budete – jaksi přirozeně tedy –
platit úrok. Že jste to vy, tak vám nabíd‑
nu… (nedokončí)
A: (zděšeně) Cože? Úrok? Úrok je přece ribá
a to je zapovězeno!
Ř: Ryba? Jaká zapovězená ryba?
A: Jak praví Mohammed v súře Krávy: ti, kteří
tyjí z ribá, nevstanou z mrtvých, leč jako
ten, koho poznačil Satan svým dotekem.
Bůh povolil prodej a zakázal ribá.
Ř: A co to je, to ribá?
A: To je přece lichva, úrok.
Ř: No počkejte, tady to s tím Alláhem není tak
žhavý, tady jste v křesťanské Evropě.
A: A cožpak není psáno: a půjčujte bez úro‑
ku a nedoufejte, že něco dostanete zpět,
a vaše odměna bude velká a budete syny
Nejvyššího?
Ř: A kdo napsal todleto?
A: To je křesťanské evangelium sv. Jana, ka‑
pitola šestá.
Ř: No jo, to už tak neplatí, víte, ona ta evrop‑
ská civilizace je v podstatě založená spíš
na ideálech antického Řecka, demokracie
a tak…
A: No a copak neřekl Aristoteles, že peníze
získané nepřirozeným způsobem nesmějí
mít děti?
Ř: No řekl, neřekl… nevím. Víte, já nemám
čas na nějaké filozofické disputace. A vů‑
bec, co je na úvěru nepřirozeného? Prostě
u nás necháte peníze, za rok přijdete, a bu‑
dete jich mít o pět procent víc.
A: A co je na tom přirozeného? Já jsem ještě
neviděl ovci, kterou byste zavřel do sejfu,
za rok byste ho otevřel a ovce byla o pět
procent větší. Víte, já měl 150 ovcí, zaví‑
ral jsem je akorát do ohrady, a jak pěkně
rostly. A když jsem je před třemi roky chtěl
před zimou prodat, tak mi řekli, že za ně
dostanu míň, než kolik mě stály, protože
někde spadla nějaká burza nebo co. Že
prý si někdo půjčil moc peněz a že ten váš
úrok už nemohl splácet. Ale to mi vysvětle‑
te, proč jsem o ty ovce přišel já, když jsem
si nic nepůjčoval?
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Proč usilovat o místní směnu –
Rozleť se (LETS) v Brně
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inspirace: Weberová Babulíková, G. (2001):
Islámská ekonomie a bankovnictví. Naklada‑
telství Dar Ibn Rushd, Praha.
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Inkluzivní systém
Pro zapojení do LETSu není nutné ani mít velký kapitál, ani chodit po
úřadech a vyřizovat živnost. LETS je pro studenty, osoby na rodičovské
dovolené, důchodce, nezaměstnané i pracující. Můžeme proto říct, že je
inkluzivní: dává šanci všem, i těm, kterým by se plnohodnotné podnikání
v normální ekonomice nevyplatilo nebo by na něj neměli schopnosti či
odvahu, případně by při pohovorech v klasickém zaměstnání spíše byli
těmi, jimž personalisté děkují za zájem, ale dál s nimi nepočítají. Parti‑
cipace v LETSu je společensky prospěšnou volnočasovou aktivitou, při
níž se nejen spotřebovávají ekonomické statky, ale vznikají i nové, a to
nikoli v prostředí korporátního světa ani soukromého podnikání a zpra‑
vidla ani družstevnictví. Užitečnost LETSu pro podporu sociální rovnosti
a budování komunit naznačil již výzkum Colina Williamse, publikovaný
v Journal of Public Policy v roce 1996, když zkoumal dopady LETSu
v britském městečku Totnes. Nebýt tamějšího LETSu, téměř 40 procent
hodnoty přes něj vyprodukované by vůbec nevzniklo.

v zahraničí existuje i starší verze softwaru Cyclos 3, jež se instaluje na
vlastní server. Ten náš server tak sdíleně používají nejen Brňáci, ale
i skupiny z Jeseníků, Beskyd a Ostravska.
V brněnském Rozleť se uvítáme i nové členy. Celý systém funguje
na vzájemné důvěře, a proto máme vypracovaný postup přijímání no‑
vých členů – aby věděli, jak Rozleť se funguje, co se od členů očekává
a co mohou oni očekávat od skupiny. Podrobnosti najdete na naší
wiki a webu.
Mgr. Martin Malec
člen a administrátor Rozleť se, skupiny pro místní směnu v Brně
www.rozletse.cz
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LETS a právo
Jelikož směna v rámci LETSu je příležitostná, není soustavná a za
účelem dosažení zisku, nejedná se o podnikání v pravém slova smyslu.
Navíc „brněnský kredit“ není konvertibilní s korunou a nelze adekvát‑
ně vyjádřit jeho kurz vůči koruně. Proto LETS není vhodnou platformou
pro ty, kteří by chtěli jejím prostřednictvím systematicky podnikat: ta‑
kový člověk by měl problém při podávání daňového přiznání, musel by
jej patrně podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zdaňovat
jako ostatní příjmy a speciálně přepočítávat výši příjmu na koruny. Ale
jak přesně má převést brky na koruny a jakou odvést daň z příjmu, to
zákon neříká. Finanční úřad se členem LETSu nestane, aby daň dostal
v brcích, a směnárna brků na koruny ani obráceně neexistuje. Pro‑
to o LETSu hovoříme jako o systému „komplementární (doplňkové)
měny“, neboť si neklade za cíl oficiální měnu nahradit – to ostatně
právní řád ani neumožňuje.
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Jak LETS založit
Každý LETS je jiný. Závisí na lidech, kteří jej tvoří, a na ekonomic‑
kém prostředí, v němž vyrůstá. Zatímco v Brně se víc směňují „zbytné“
služby, jako masáže či kurzy tance, v jiných regionech, například na
Jesenicku, kde je mnohem větší nezaměstnanost a kde je skoro na
každý třetí dům uvalena exekuce, se LETS stává více prostředkem
ekonomické nutnosti a směňují se například truhlářské práce a pytle
brambor. Naznačují to statistiky, jež máme k dispozici na sdíleném
serveru s dalšími LETS skupinami.
K založení vlastního LETSu je potřeba pěti až sedmi „tahou‑
nů“, „tvůrců trhu“, kteří alespoň zkraje spolu budou více směňovat
a motivovat ostatní k takové směně (tj. dodají takovému mikrotr‑
hu potřebnou likviditu), a celkem 15–20 členů, kteří budou pořá‑
dat minimálně jednou měsíčně setkání pro vzájemnou socializaci
a výměnu. Takovou zkušenost má Alena Suchánková, permakul‑
turní designérka, jež pomohla založit již několik LETS skupin. Fe‑
nomén několika „tvůrců trhu“ provádějících většinu transakcí
(odpovídají známému Paretovu pravidlu) potvrdila i Eva Fraňková
a její kolegyně a kolegové z brněnské Katedry environmentálních
studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, když
nedávno dokončili případovou studii o struktuře transakcí právě
v Rozleť se.
Pro LETS skupinu lze dnes zdarma používat software Cyclos
4 Communities, kde není ani nutné starat se o server, neboť hosting
zajišťuje nezisková organizace, která tento software vyvinula. V pří‑
padě neochoty mít data o členech a transakcích uložená na serveru

Nabídka domácího kváskového chleba na sousedském
jarmarku v Ořešíně. Foto autor
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Nerůst: méně, jinak, lépe
Ekonomická krize dopadla na Španělsko těžkou vahou zadluženého státu, vysoké nezaměstnanosti a množství
prázdných novostaveb, v nichž si nikdo nemůže dovolit bydlet. Zatímco se tamní vláda už několik let nepříliš úspěš‑
ně snaží znovu nahodit motor hospodářského růstu, sílí zde hnutí, které by se rádo vydalo na první pohled zcela
opačnou cestou snížení produkce a spotřeby. Myšlence nerůstu (anglicky degrowth, španělsky decrecimiento) se
daří také v Itálii a Řecku, které jsou na tom ekonomicky podobně jako Pyrenejský poloostrov. Libují si snad jižané
v recesi?

Z čeho roste nerůst
Téma nerůstu se v posledních „krizových“ letech stalo aktuálněj‑
ším, nebo alespoň viditelnějším. Myšlenky, z nichž čerpá, ale nové ne‑
jsou. Zpráva Římského klubu nazvaná příznačně Meze růstu vyšla už
v roce 1972 a její autoři v ní zjednodušeně řečeno poukazují na to, že
na planetě s konečným množstvím zdrojů není možný nekonečný růst.
Ekologická neudržitelnost našeho současného způsobu života se od té
doby stala často diskutovaným tématem, ať už jde o nedostatek pří‑
rodních zdrojů, změny klimatu, vymírání druhů, znečištění nebo celou
řadu dalších problémů. Ekonomický systém, který přírodu považuje
za zdroj jako každý jiný, však tento argument stále přehlíží. Ekologic‑
ké limity růstu jsou jedním z hlavních východisek nerůstového hnutí.
S nimi zároveň souvisí přesvědčení, že příroda neslouží jen k uspoko‑
jování lidských potřeb, ale má svou vlastní hodnotu a zasluhuje šetrné
a uctivé zacházení.
Solidarita + svépomoc = spokojenost?
Další pilíře nerůstu se už týkají přímo společnosti a člověka. V prv‑
ní řadě je to kritika tržní společnosti, která přehlíží věci, jež za peníze
koupit nelze – mezilidské vztahy, pocit naplnění a životní spokojenost.
Naopak podporuje vlastnosti, jako je sobeckost, individualismus
a lakota, a v důsledku odcizuje člověka od přírody i od ostatních lidí.
Základním vztahem je soutěž, jedinec se stává pouhou pracovní silou
a spotřebitelem zboží. Často citovaná Easterlinova studie přitom do‑
kládá, že s výjimkou skutečně chudých lidí neexistuje přímá souvislost
mezi zvýšením příjmu a pocitem osobního štěstí. Namísto konzumu
NA OBSAH

prosazují zastánci nerůstu dobrovolnou skromnost – jednodušší život
s menším majetkem, který není vynucený materiálním nedostatkem,
ale změnou životních hodnot, díky čemuž může ve výsledku vést k vět‑
ší spokojenosti. Nerůst počítá se snížením moci trhu a jeho částečným
nahrazením mezilidskými vazbami, vzájemnou výpomocí a spoluprací
založenou na důvěře a solidaritě.
Důležitou součástí nerůstu je také důraz na demokracii a spravedl‑
nost. To je zároveň jedním z úskalí této myšlenky: jak docílit požadova‑
né změny, tedy ústupu od nadměrné spotřeby, aniž by byla omezena
lidská práva a svobody? Jednoznačná odpověď neexistuje, nerůstoví
autoři nicméně poukazují na to, že ani současné uspořádání není tak
svobodné a demokratické, jak bychom si rádi mysleli. Opět zde hrají
nadměrně důležitou roli ekonomické zájmy, které se mnohdy prolínají
s politickou mocí. Ve chvíli, kdy si část společnosti užívá blahobytu, za‑
tímco jiní nesou jeho neblahé následky, není možné mluvit o skutečné
spravedlnosti. Jeden příklad za všechny: není tajemstvím, že skládky,
spalovny a podobné nevábné (ale nezbytné) složky naší civilizace zpra‑
vidla odsouváme do chudších částí měst. Degradací životního prostře‑
dí nejčastěji trpí ti, kteří si nemohou dovolit zaplatit za lepší a na rozdíl
od velkých firem nemají silná lobby. Na tento problém můžeme narazit
i v rámci vyspělých států, ještě patrnější je pak na mezinárodní úrovni
mezi zeměmi globálního Severu a Jihu. Nerůstové hnutí naproti tomu
prosazuje větší rovnost a dostupnější možnost podílet se na rozhodo‑
vacích procesech.
Udržitelný rozvoj nestačí?
Lidé po generace považují za samozřejmé, že se budou mít ales‑
poň o trochu lépe než jejich rodiče. A zkuste spočítat, kolikrát se
v běžné zpravodajské relaci objeví spojení „ekonomický růst“. Nabá‑
dání k nerůstu a skromnosti je proto poměrně provokativní, zejména
v kontextu ekonomické krize. Proč se nerůst vymezuje tak radikálně?
Jedním z důvodů je reakce na myšlenku udržitelného rozvoje. Ta se
v době svého uvedení v roce 1987 jevila jako recept na štěstí: chce‑
me podporovat takové aktivity, které budou přínosné nejen ekono‑
micky, ale také společensky a ekologicky. Budeme na této planetě
žít tak, aby zde mohli stejně spokojeně žít i ti, kteří přijdou po nás.
O pětadvacet let později je ale z udržitelného rozvoje často prázdné
heslo, které si bere do pusy kdekdo a jež schová i dosti rozporuplné
podniky.
,Zastánci nerůstu proto pro svoje hnutí zvolili takový název, který
lze jen velmi obtížně přeměnit v líbivé marketingové heslo. Udržitelný
rozvoj navíc považují za oxymoron – těžko můžeme nežít na úkor bu‑
doucích generací a zároveň se neustále rozvíjet, zvláště, když rozvoj
tak často zaměňujeme s ekonomickým růstem. Nerůst se tedy chce vy‑
hnout pasti, do které se chytil udržitelný rozvoj. Říká, že předpokladem
udržitelnosti je orientace společnosti na jiné než dosud upřednostňo‑
vané materiální hodnoty. Částečně je tedy slovo „nerůst“ vyslovením
plné pravdy, zčásti je ale také provokativním aktivistickým sloganem.
Nerůst zpochybňuje samotné základy moderní ekonomiky, a jistá kon‑
troverznost je mu tedy logicky vlastní. Provokovat k diskuzi a k akci
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Přiznejme hned zkraje, že idea nerůstu je obtížně uchopitelná,
a tak nemá ani jednoznačnou definici. V kostce ale můžeme říci, že
jde o snahu kontrolovaným a sociálně spravedlivým způsobem snížit
materiálovou a energetickou náročnost společnosti – méně vyrábět
a méně spotřebovávat. Zastánci nerůstu poukazují na to, že současné
kroky evropských vlád, ať už jde o úsporná opatření, nebo nalévání
peněz do stagnující ekonomiky, usilují o záchranu systému, který je od
počátku nastavený špatně. Takzvaně vyspělá část světa si zvykla na ži‑
votní styl založený na konzumu, což vytváří neúnosnou zátěž životního
prostředí a prohlubuje nerovnosti mezi bohatými a chudými. Neustálá
honba za prací, výdělkem a nakupováním nám navíc nepřináší tolik
štěstí, kolik bychom doufali.
Ekonomická recese a nerůst mohou vypadat podobně z pohledu
některých ekonomických ukazatelů, zejména poklesu HDP. Zatímco
v současném systému nezáměrný úbytek přináší problémy, jako je
chudoba a nezaměstnanost, zastánci nerůstu spojují pozvolný a kont‑
rolovaný ústup od materiálních statků naopak s vyšší kvalitou života –
čistším životním prostředím, rovnoměrnějším rozdělením bohatství
nebo větším oceněním nemateriálních hodnot. K odlišení od pouhé
hospodářské recese někteří autoři používají názornou zvířecí metafo‑
ru: pokud si současné společensko‑ekonomické uspořádání představí‑
me jako slona, hnutí nerůstu nechce tohoto slona zmenšit, ale daleko
raději by ho nahradilo hlemýžděm coby symbolem odlišného přístupu.
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je také jedním z cílů nerůstového hnutí. Jeho zastánci mají za to, že
společenská akce by měla být demokraticky vyvolána právě občan‑
skou diskuzí, která může podnítit posun k (opravdu) udržitelnějšímu
chování.
Jak na to?
Jakkoli se nerůst může na první pohled jevit jako utopická vize,
existuje řada konkrétních návrhů, jak společnost tímto směrem posu‑
nout. Jak jsme naznačili už na začátku článku, řada návrhů, s nimiž
přichází nerůstové hnutí, není nová. Často jsou akademici překvapeni,
kolik nerůstových praktik existuje, aniž by ti, kteří se jim věnují,
o nerůstu kdy slyšeli. Musíme však rozlišovat mezi žitými nerůstovými
alternativami (namátkou například samozásobitelské zahrádkaření,
v českém prostředí rozšířené v podobě chalupaření, zahrádkářských
kolonií nebo nově městských zahrádek) a politicko‑ekonomickými
návrhy, s nimiž nerůst přichází na celospolečenské úrovni. Ani ty ne‑
jsou zbrusu nové – jen jsou zasazeny do odlišné perspektivy a dány
do souvislosti tak, aby dávaly dohromady jakýsi návod k udržitelnému
životu a vytvářely rámec sociálnímu hnutí.
Nerůstová společnost by měla být „pomalejší“, lidštější a méně
dravá. Lidské činnosti by se neměly zaměřovat jen na kvantitu vý‑
sledků, ale také na kvalitu procesu s ohledem na blaho lidí a přírody.

Reálné návrhy zahrnují například snížení pracovní doby nebo bezpod‑
mínečný základní příjem pro všechny občany. Obé by mělo člověka
zbavit nutnosti neustálé honby za penězi, napomoci tak stabilizaci
společnosti a ve výsledku zároveň odstranit tlak na nesmyslné dran‑
cování přírody. Zajímavým návrhem je také zákaz reklamy – právě
ta totiž podle zastánců nerůstu výrazně přispívá k naší permanentní
nespokojenosti a potřebě kupovat další a další věci. Kromě systémo‑
vé změny tu ale hrají ústřední roli již zmíněná dobrovolná skromnost
v rovině osobní odpovědnosti, a především pak spolupráce s dalšími
lidmi na úrovni místního společenství. Bez ukotvení v komunitě by
byl totiž nerůst stejně individualistický, jako je současná ekonomika.
Žijme jednodušeji, nekupujme si zbytečně moc věcí, dávejme víc pro‑
storu nemateriálním hodnotám, věnujme se blízkým, rodině a místu,
kde žijeme. Založme kompost a pěstujme vlastní plodiny, opravujme
staré věci místo nákupu nových a zkoušejme to spolu s dalšími lid‑
mi – spousta věcí tak bude snazších. Zkrátka dělejme věci pečlivě,
šetrně a společně. A také – což je podle zastánců nerůstu neméně
důležité – s radostí.
Bc. Lucie Sovová, Bc. Martin Černý
studenti Katedry environmentálních studií na Fakultě sociálních
studií MU

Jak se učí o nerůstu ve španělské Barceloně

Téma: Jak roste zelená ekonomie

Letní škola udržitelného nerůstu, kterou pořádali členové skupi‑
ny Research and Degrowth (Výzkum a nerůst) a akademici z ICTA
(Výzkumného environmentálního institutu Barcelonské autonomní
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Can Masdeu je známý barcelonský squat v prostorách
bývalé nemocnice, ojedinělý zejména ohromnou komunitní
zahradou, na níž hospodaří nejen obyvatelé squatu, ale i lidé
ze sousedství. Ti podporují obyvatele squatu, což se v českých
podmínkách zatím jeví jako vzdálené science fiction. Součástí
Can Masdeu je též hojně vybavená knihovna, kavárna
a „obchod“, vše funguje na komunitním sdíleném principu.
Foto Anna Plošková

univerzity), propojila přes sedmdesát studentů, akademiků a lidí
z praxe z celého světa, včetně autorů článků na této dvoustraně.
Škola velmi inspirativní formou ukázala cestu, jakou se nerůst ubíral
od svého vzniku, a nechala zájemce nahlédnout na jeho teoretické
kořeny formou denních přednášek. Nechyběly ani příklady z praxe,
které jsou klíčovou složkou celého hnutí. Ty si účastníci a účastnice
mohli sami v několika případech doslova ohmatat. Například při ná‑
vštěvě známého squatu Can Masdeu, který má ohromnou komunitní
zahradu, nebo v tzv. nerůstovém hubu Can Decreix, který slouží jako
ukázkové místo dobrovolné skromnosti a nerůstu v praxi a byl zalo‑
žen Françoisem Schneiderem, jedním z čelních představitelů hnutí
Degrowth.
Neméně důležité bylo i síťování lidí s podobným zájmem a životní
filozofií, což podpořilo motivaci věnovat se tématu hlouběji a výraz‑
něji jej propojovat s praxí. Sešli se lidé, jimž není lhostejné dnešní
uspořádání společnosti a pokračující environmentální degradace. Lidé,
kteří usilují o zlepšení a hledají alternativy. V tomto ohledu byla škola
velkým přínosem, protože v rámci většinové společnosti mohou zmíně‑
né snahy vypadat jako těžko či nikdy uskutečnitelné utopie. Setkání
v Barceloně jim ale dodalo reálný směr.
Pokud by vás téma více zajímalo, doporučujeme vám podívat se
na výstupy nedávné mezinárodní konference udržitelného nerůstu,
která se konala tento podzim v Lipsku. (Více na stránce http://leip‑
zig.degrowth.org/en.) Lze se rovněž zúčastnit jedné ze vzdělávacích
akcí, kterou pořádá ve spolupráci s iniciativou GROWL (GROWing less,
Learning more, Růst méně, učit se více) český Trast pro ekonomiku
a společnost. (Více na stránce www.thinktank.cz/growl/kurzy.)
Nerůstu zdar!
Bc. Anna Plošková
studentka Katedry environmentálních studií na Fakultě sociálních
studií MU
NA OBSAH

Blahoslav: Pojď. Zvu tě na oběd. Dáme si uzené žebírko… Nebo mají
výborné ovarové kolínko. A obsluhuje tu nádherná servírka.
Bohuslav: Víš, že maso nejím.
Blahoslav: Asketo.
Bohuslav: Hedonisto.
Blahoslav: Proč by neměla být slast, v mém případě smyslová,
nejvyšším etickým principem? Proč se příčit lidské přirozenosti?
Vždyť co je přirozené, je i dobré. Proto přirozený účel lidského
jednání je dosažení a stupňování rozkoše.
Bohuslav: Neoháněj se, prosím, lidskou přirozeností! Nemyslíš, že
kdyby 6 miliard lidí maximalizovalo rozkoš, ve smyslu materiální
spokojenost, tak se v brzkém časovém horizontu sami zahubí‑
me? Krom toho existuje „zákonitost rozevírajících se nůžek“,
kdy stupňování slasti jedněch neodvratně spěje k poklesu slasti
druhých. Například v letech 1950 – 1989 se počet lidí žijících
v absolutní chudobě zdvojnásobil a počet miliardářů se více než
ztrojnásobil. Tento trend stále pokračuje. Vždy musí být nějaký
„looser“.
Blahoslav: Dobrá. Buďme ale realisty. Těžko mohou všichni plně
uspokojovat své materiální potřeby. Proto má mé sympatie bentha‑
movský (Jeremy Bentham) utilitarismus, kdy je cílem lidského jed‑
nání „co možná největší štěstí co možná největšího počtu lidí“.
Bohuslav: Vědomě odepřít právo na štěstí svým bližním, byť štěstí
pochybného, konzumovaného. To jsi křesťan?!
Blahoslav: Nejsem. Ne pro každého je však cílem fyzické štěstí.
Šťastným nás může učinit i to, vzdáme‑li se některých potřeb vů‑
bec. (J. S. Mill) Cílem je duchovní uspokojení.
Bohuslav: Alibistická harmonie… Jedni maximalizují, druzí se dobro‑
volně uskromňují. Vždyť většina potřeb je naprosto nadbytečných,
jsou to jen chiméry. Žebírka, ovárek… V kontextu tvého realismu si
neodpustím zmínit zástupy těch, jejichž skromnost nemá s dobro‑
volností pranic společného.
Blahoslav (mlčí, trochu se stydí)
Bohuslav: Utilitarismus především nepovažuje žádné jednání za
mravně správné nebo nesprávné samo o sobě. Kritériem je mu uži‑
tečnost. Jako ekolog bych mohl uvést „x“ příkladů, kdy krátkodobý
užitek – zisk – způsobil dlouhodobou škodu či nevratné nežádoucí
změny – erozi přírodního kapitálu.
Blahoslav: Vždyť ale celý ekonomicko‑společenský systém je v sou‑
časnosti takto nastaven – na zisk a růst – a naše jednání je jím
determinováno.
Bohuslav: Ekonomický systém vzniká evolučním procesem a eko‑
nomie za něj nemá v současném kulturním rámci náhradu. Ale
jak přimět homo ekonomika k uvědomělé skromnosti, k etice úcty
k životu, k přijetí zodpovědnosti…? Ví Bůh!
DEUS EX MACHINA – nádherná servírka: Co to bude, pánové?
Blahoslav: Dvakrát pohankovou kaši, prosím.
autor sokratovského dialogu: Robert Šimice (2003)

Sokratovské dialogy vznikají jako samostatné
práce studentů a studentek humanitní
environmentalistiky v rámci magisterského
předmětu Ekonomie a životní prostředí
na Fakultě sociálních studií MU.
NA OBSAH
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Okénko pro školy
Přístav demokracie aneb Program Škola podporující zdraví
Chceme žít v demokracii, ale jak můžeme s dětmi mluvit o jejích principech, když v mnohých školách nefungují?
Představme si jednu z možných cest, jak školu zakotvit v přístavu demokracie a jak ji otevřít zdravému růstu
směřujícímu k etickým hodnotám.
Vyrůstala jsem v době reálného socialismu. Hesla „Se Sovětským
svazem na věčné časy“ či „Proletáři všech zemí, spojte se!“ mám do
dnešní doby pevně vrytá v paměti. Potkávala jsem je na každém kroku.
I ve škole, kde panoval přísný hierarchicko‑autoritativní režim. Naučila
jsem se poslouchat, neklást otázky, nediskutovat. Přirozenost zvídavé‑
ho dítěte byla soustavně potlačována, existoval pouze jediný frontální
způsob výuky založený na předávání informací a následné klasifikaci
vesměs nazpaměť naučených pouček. Přirozená cesta dítěte za po‑
znáním, ono tisíckrát vyřčené slůvko „proč“, které vyžaduje neutucha‑
jící rodičovskou trpělivost, bylo vstupem na školu umlčeno. A proč se
k totalitnímu školství vracím? Mám stále pocit, jako by závan ducha
totality v této oblasti dosud přetrvával.
Jak jinak
Program Škola podporující zdraví (ŠPZ) stojí na základech projek‑
tu, jehož tvůrci jsou Světová zdravotnická organizace, Rada Evropy
a Evropská unie. Je strukturovaný na základní pilíře a zásady a vzhle‑
dem k jejich obsažnosti se pokusím o shrnutí jen toho nejdůležitějšího.
Hovoříme‑li o „škole podporující zdraví“ či ne zcela správně o „zdra‑
vé škole“, nabízí se logicky otázka, jak je pojem zdraví tímto koncep‑
tem vnímán. Očima ŠPZ neznamená zdraví jen nepřítomnost nemoci,
ale je pojímáno holisticky jako výslednice všech složek člověka na
úrovni biologické, psychické, sociální, duchovní a environmentální.
Každá z těchto složek je stejně důležitá a každé z nich je ve škole
podporující zdraví věnována náležitá péče a kultivace. Zdraví nestojí
na konci výchovného snažení, ale prolíná se celým životem školy, veš‑
kerým procesem výchovy a vyučování a týká se všech lidí v ní.
Program ŠPZ se opírá o tři pilíře, kterými jsou pohoda prostředí,
zdravé učení a otevřené partnerství.
První pilíř klade důraz na pohodové a motivační věcné prostředí
a příznivé sociální klima ve škole. Domácí atmosféra a zároveň funkč‑
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A jak na to?
Pokud vás program ŠPZ zaujal, prostudujte si webové stránky,
kde naleznete návod, jak se stát školou podporující zdraví. V rámci
Jihomoravského kraje, který každoročně pomáhá školám podporují‑
cím zdraví v jejich snaze dotacemi, je v síti zařazeno 44 mateřských,
základních i středních škol. Z toho vyplývá, že pokud se rozhodnete
do sítě programu ŠPZ vstoupit, nebudete osamělými průkopníky, ale
stanete se členy široké posádky lodě plující do přístavu demokracie.
Tak šťastnou plavbu!

Společné aktivity žáků v rámci letního výcvikového kurzu
Střední školy grafické Brno. Foto Pavol Seman
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nost, estetičnost, bezpečnost a hygiena školních prostor jsou důle‑
žitým znakem podpory zdraví na škole. Na tvorbě a péči o prostředí
se podílejí všechny skupiny školního společenství. Příznivé sociální
klima akcentuje uznání a respektování existence základních lidských
potřeb. Americký psycholog a zakladatel humanistické psychologie
A. H. Maslow vytvořil známý model hierarchie lidských potřeb, kde
všeobecně platí, že níže položené potřeby jsou významnější a jejich
uspokojení je podmínkou pro vznik vyšších potřeb. Ač tento princip
hierarchie neplatí absolutně, vyplývá pro každou školu závěr, že pro‑
ces získávání a předávání znalostí a hodnot, který v pyramidě zaujímá
nejvyšší příčku, nelze efektivně uskutečňovat, pokud žáci i učitelé
nebudou respektováni v potřebách fyziologických, potřebách bezpečí,
lásky, náklonnosti, sebedůvěry a sebeúcty.
Druhý pilíř zdravého učení podtrhuje smysluplnost výuky
zasazené do kontextu skutečného života a hodnocení výsledků školní
práce založeném především na poskytování věcné a konkrétní zpětné
vazby, která posiluje vnitřní motivaci. Pro dosahování stanovených cílů
ve škole má rozhodující význam kvalitní komunikace a spolupráce mezi
učitelem a žáky, školou a rodiči, učiteli navzájem. Učitel se mnohem
více zabývá otázkou jak učit, jak rozvíjet pozitivní postoje žáků k učení
a jejich sebeúctu, než otázkou co se žáci učí. V tradičním modelu výuky
je tím, který řídí vyučovací proces a rozhoduje, co a jak se budou žáci
učit. Ti sedí a zapisují diktované, aniž by nad tím přemýšleli – tempo vý‑
uky je totiž často takové, že nestihnou zapisovat a zároveň formulovat
otázky. V prostředí vzájemné důvěry a úcty přecházejí učitelé od role
předavatele moudra k roli průvodce při hledání a poznávání. Jedním
z hlavních a velmi vysokých požadavků kladených dnes na učitele se
tak stává budování tvořivého a motivujícího klimatu ve třídě, které učí
schopnosti naslouchat druhému, týmové spolupráci, ale i schopnosti
formulovat vlastní stanovisko a umění obhájit si ho. V rámci výuky jsou
zařazovány prvky skupinového vyučování, kooperativního či prožitkové‑
ho učení nebo jiných současných vyučovacích metod.
Otevřené partnerství hovoří o škole jako o komunitě organi‑
zované na demokratických principech, kterými jsou zejména svoboda
a odpovědnost, zachování pravidel a spravedlnost, spoluúčast a spo‑
lupráce. Otevřený demokratický systém ve škole přispívá k utváření
osobnostních, sociálních, komunikačních a občanských kompetencí
každého žáka a je základní podmínkou, aby se žáci v budoucnu zají‑
mali o věci veřejné a stali se aktivními občany.

Mgr. Adéla Pásková
referentka pro mládež a EVVO, Odbor školství KrÚ JMK
www.szu.cz/program-skola-podporujici-zdravi
NA OBSAH
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Zkoumat pod lupou svlečenou kůži hada, to se hned tak nestane.
A tahle hodina přírodopisu skutečně probíhala docela jinak. Na začát‑
ku přinesla paní učitelka krabici plnou neobvyklého materiálu: šupiny
ryb, svlečky hada či různé druhy peří. Nejprve si žáci materiál se zau‑
jetím prohlíželi. Povrch těl různých živočichů je oslovil natolik, že se
záhy začali ptát. Z otázek, které pokládali, si pak měli za úkol vybrat
jednu, kterou podrobí důkladnému zkoumání. Tentokrát k tomu mohli
využít lupu, mikroskop, studijní texty a ukázkové fotografie. Po dokon‑
čení výzkumu žáci získané výsledky vyhodnotili a porovnali je s tím, co
předpokládali na začátku hodiny. „Nejvíce mě překvapilo, že jsem se
dozvěděl nové věci, že ptáci mají víc druhů peří a že chameleon mění
barvu. A přitom jsem se vlastně bavil a byla to sranda,“ zhodnotil
badatelskou lekci s názvem Peří, chlupy, šupiny žák ze ZŠ Třebíč.

otázku a formulují podle ní výzkumnou hypotézu. Následně naplánují,
jakým způsobem svou hypotézu ověří. Poté pomocí pokusu či studiem
literatury zjišťují, jak se to s jejich domněnkami má doopravdy. Hodně
spolupracují ve skupinách a sdílejí svá zjištění. Po dokončení pokusu
se vrací k původní hypotéze a sepisují závěry svých poznatků. Ty pak
prezentují před třídou, což jim umožňuje zažít úspěch z vlastní práce.
Jedním z velkých pozitiv na této metodě je skutečnost, že
se nejedná o učivo navíc – látka svým obsahem naplňuje školní
vzdělávací programy. Jen metoda je jiná. Další výhodou je, že si žáci
získané poznatky díky jejich propojení s běžným životem a jejich atrak‑
tivnímu podání (a také faktu, že na ně přijdou sami) snáze zapamatují.
Výuka žáky baví a motivuje je ke zjišťování dalších informací. Metoda
má navíc velmi pozitivní vliv na třídní kolektiv.

Bádáním ke kvalitnější výuce
Badatelsky orientované vyučování (ve zkratce BOV) je metoda,
pomocí které se žáci učí prostřednictvím vlastní zkušenosti a sami
navrhují postup, jak odpovědět na vyřčené otázky a ověřit svou hypo‑
tézu. V České republice se metodě věnuje Sdružení TEREZA, ve kterém
projekt Badatelé.cz koordinujeme. Cílem projektu je zvýšit zájem dětí
o přírodní vědy.
BOV využívá přirozenou zvídavost žáků. Ti jsou na začátku hodiny
nejprve motivováni k tomu, aby kladli otázky k probíranému tématu.
Žádný nápad přitom není špatný. Jde o to, abychom v žácích podpořili
vrozené zaujetí. Žáci ve spolupráci s pedagogem pak vyberou jednu

Motivujeme učitele, aby s dětmi bádali
Pracovníci Sdružení TEREZA ve spolupráci s pedagogy základních
škol a odborníky z univerzit více než rok sestavovali Průvodce pro učitele, který je první ucelenou metodikou, jež se badatelsky orientova‑
nému vyučování věnuje. Jednou z fakult, se kterými Sdružení TEREZA
spolupracovalo, byla i Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
v Brně. Spolu s Průvodcem vyšly rovněž sborníky lekcí Bádálek pro
4.–5. třídu ZŠ a Bádálek pro 6.–9. třídu ZŠ, které byly s pomocí dal‑
ších pedagogů ověřovány ve výuce. V průběhu roku 2014 Sdružení TE‑
REZA pořádá semináře po celé České republice s cílem motivovat uči‑
tele k zavádění badatelských metod do vlastní výuky. Na seminářích
se učitelé seznámí s metodou badatelsky orientovaného vyučování,
zhlédnou ukázky z badatelských hodin a obdrží metodické materiály
spolu se sborníky lekcí. Mají také možnost vyslechnout zkušenosti
učitelů z praxe, kteří BOV využívají ve svých hodinách, a vyzkoušejí si
vytvořit vlastní lekci.
Na podzim je možné navštívit úvodní seminář BOV, který po‑
řádáme 2. října v Dubňanech (Jihomoravský kraj). Seminář v říjnu
proběhne také v Praze. Základní školy v těchto a dalších městech
Jihomoravského, Moravskoslezského a Zlínského kraje (Janovice,
Karviná, Vsetín) se zároveň stanou ohniskovými školami. To znamená,
že s učiteli z těchto škol budou ostatní pedagogové po celý školní rok
sdílet své vlastní zkušenosti s BOV prostřednictvím série workshopů.
Budou mít také unikátní možnost nahlížet přímo do hodin badatelsky
orientovaného vyučování.
Na semináře se můžete velmi jednoduše přihlásit přes webové
stránky www.badatele.cz. Ptejte se badatelského týmu Sdružení TE‑
REZA pomocí kontaktního formuláře, který najdete také na stránkách
projektu www.badatele.cz, či prostřednictvím e-mailu badatele@tere‑
zanet.cz. Protože: Kdo bádá, víc se naučí!
Mgr. Mariana Zbořilová
koordinátorka projektu Badatelé.cz
Sdružení TEREZA
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„Je peří ptáků na celém těle stejné?“ „Může peří, srst či šupiny promoknout?“ „Svlékají se had a leguán stejně?“
Odpovědi na zvídavé otázky se žáci brzy dozvědí. Právě začala lekce badatelsky orientované výuky.

Vidíš to taky? Žákyně ze ZŠ Dubňany při lekci Peří, chlupy,
šupiny. Foto archiv Sdružení TEREZA
NA OBSAH
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Okénko pro školy
10 let s Jezírkem
Už 10 let mohou žáci škol, učitelé i široká veřejnost smysluplně trávit čas na Jezírku. Na druhé nejmladší praco‑
viště Lipky, zasazené mezi soběšickými lesy, se všichni rádi vracejí – a to nejen kvůli informacím a dovednostem,
které tu získají, ale také pro úžasně klidnou atmosféru, jež tu převládá.
Jezírko již od svého založení připravuje pro žáky mateřských
a základních škol ekologické výukové programy zaměřené především
na prostředí lesa a pro brněnské děti řadu kroužků a příměstských i po‑
bytových táborů. Za oněch 10 let Jezírko přibralo řadu dalších aktivit,
například vzdělávání učitelů, vedení pobytových programů či vytváření
jedinečných výukových prvků. Tradiční jsou akce pro veřejnost.
Lesovna U Jezírka
Na místě dnešní budovy stávala lesovna, v níž sídlil úřad revírníka.
Od druhé poloviny minulého století budova postupně chátrala, a proto
začal vlastník objektu – Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny –
uvažovat o rekonstrukci domu a přestavbě na lesní školu. Rekonstruk‑
ce původní budovy však pro špatný stav nebyla možná, a tak bylo
třeba začít stavět od základů. Jezírko je dnes replikou původní hájenky
a svůj provoz mohlo zahájit v říjnu 2004.
Od té doby areál zaznamenal řadu změn. V roce 2010 byla přista‑
věna část budovy, která nyní umožňuje organizaci pobytových vzdě‑
lávacích programů pro žáky základních škol z celé republiky. V roce
2013 byly v zahradě vybudovány vyvýšené záhony a další prvky v du‑
chu myšlenek zahradní terapie. Opravena byla také stodola, která nyní
slouží jako zahradnická dílna a prostor pro výuku.
Les je tou nejlepší učebnou
Jezírko sídlí v krásných soběšických lesích a právě jeho umístění
do velké míry předurčuje také témata, která tu pedagogové Lipky dě‑
tem i dospělým návštěvníkům představují. Vždyť kde jinde se naučí
víc o lese než právě v něm? Výuka probíhající v přírodním prostředí

umožňuje jednak názorné učení a osvojování znalostí, ale především
probouzení citového vztahu k přírodě. Jezírko však nenavštěvují jen
děti, ale i dospělí a senioři. Speciálně pro dědečky a babičky bývá urče‑
na akce Zahradní inspirace na Jezírku, která se koná 1. října při příleži‑
tosti Mezinárodního dne seniorů a pomalu se stává tradicí. Pro seniory
bývá připravena řada nenáročných aktivit a hlavním cílem programu
je nabídnout návštěvníkům aktivní relaxaci v krásné přírodní zahradě.
Učit se hrou
Jezírko je pověstné především pro své netradiční a nápadité vzdě‑
lávací pomůcky, které se nacházejí v jeho areálu. Návštěvníci si tu
mohou prohlédnout kořenový systém smrku, prozkoumat, co žije pod
kůrou stromu, či pozorovat proměnu lesa během čtyř ročních období.
Nejoblíbenějším prvkem je zvětšený model mraveniště, který si ná‑
vštěvníci mohou prolézt a dozvědět se v něm mnohé o životě mraven‑
ců. Nejnovějším počinem mezi výukovými prvky je lesní naučná stezka
o přibližné délce dvou kilometrů, která se se svými osmi zastaveními
vine okolo areálu Jezírka a nabízí nejen informace o vlastnostech dře‑
va, stopách zvířat, horninách či klimatické funkci lesa, ale především
dává návštěvníkům možnost všechno si vyzkoušet na vlastní kůži.
Děti i dospělí tak mohou rozeznít velký dřevěný xylofon a zjistit, jaký
zvuk mají různé druhy dřev, zkusit vystopovat lesní živočichy, porovnat
váhu či vzhled hornin nebo najít makety živočichů ukryté v lese.
Mgr. Kateřina Vítková
PR manažerka
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání

Nadaní biologové se sjeli do Rakoveckého údolí
Více než třicet středoškoláků z České i Slovenské republiky se v srpnu zúčastnilo týdenního biologického kempu, kte‑
rý pro ně připravil Jihomoravský kraj ve spolupráci s Lipkou – školským zařízením pro environmentální vzdělávání.
Středoškoláci pod vedením odborných lektorů určovali druhy rost‑
lin i živočichů, poznávali vědecké postupy, hodnotili druhovou pestrost
okolí, seznámili se s místní krajinou a navštívili přístupné i nepřístup‑
né jeskyně Moravského krasu či odborné vědecké pracoviště Centra
výzkumu globální změny Akademie věd ČR. Program zahrnoval také
pohybové a seznamovací aktivity, díky nimž se z účastníků rychle stal
sehraný kolektiv. Atraktivní byla nejen samotná náplň kempu, ale také
možnost strávit týden s přeshraničními vrstevníky.

Kemp byl součástí projektu Podpora talentů v přírodovědných
a technických oborech v slovensko‑českém příhraničí, finančně podpo‑
řeného z fondů EU prostřednictvím Operačního programu přeshraniční
spolupráce SR–ČR 2007 – 2013.
Mgr. Zdeňka Jičínská
vedoucí pracoviště Rychta
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání

Přijďte Jezírko navštívit a oslavit 10. výročí
Okénko pro školy

při příležitosti velké akce pro veřejnost
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Narozeniny
v lese
která se koná v sobotu
4. října 2014 od 10 do 15 hodin

Děti i dospělí mohou nejen zavzpomínat na deset let činnosti Jezírka, užít si veselé
hry a tvořivé dílny, ale třeba se i vydat na komentovanou prohlídku naučné stezky.
Těšíme se na vás!
NA OBSAH
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Okénko pro školy
Jeskyně tam a zase zpátky
Jeskyně, ponorné potoky, zapomenutá řemesla, větrné mlýny, staré doly, hutě i vápenky. To
vše jen pár desítek kilometrů od Brna. Moravský kras je lákadlem nejen pro turisty, ale přede‑
vším neopakovatelným zdrojem poznání a dobrodružství pro všechny, kteří jeho výzvu přijmou.
Své o tom vědí desítky nadšených amatérských speleologů, kteří
se sem sjíždějí z širokého okolí. Právě jim je určena odborná a v mno‑
hém unikátní kniha Jeskyně tam a zase zpátky. Lipka – školské zařízení
pro environmentální vzdělávání ve spolupráci s mezinárodním týmem
odborníků vydala odborného průvodce, který podrobně představuje fe‑
nomén krasové krajiny v ČR a SR, zdejší faunu, flóru, historii i průzkum.
Příručka se detailně věnuje speleologickým technikám, zásadám šetr‑
ného pohybu v jeskyních, jejich mapování a dokumentaci nebo ochraně
krasové krajiny. Kromě jeskyňářských fandů příručku mohou ocenit
i poskytovatelé služeb v oblasti cestovního ruchu, pedagogové a ve‑
doucí volnočasových aktivit. Posledním dvěma jmenovaným skupinám
je určena i stručná, samostatně vydaná metodika s praktickými tipy
pro činnosti v krasových oblastech (hry a různá doporučení pro výuku).
Pokud se však raději touláte po povrchu, mohl by vás zaujmout in‑
teraktivní průvodce Skryté části Krasu. Dozvíte se, proč kras přitahoval
lidi už v historii, čím je fascinoval a seznámíte se s místními bájemi
a pohádkami. Nechybí ani doporučení na zajímavé výlety a geoca‑
ching. Provedeme vás okolím Sloupu, Ostrova u Macochy, Rudice,
Ochoze, Josefským údolím i okolím Babic a Březiny.
„Protože nechceme, aby zůstalo jen u teorie, připravili jsme sérii
praktických workshopů, které probíhají v Moravském krasu a v národ‑

ním parku Velká Fatra. Jejich součástí jsou odborné přednášky o kra‑
sologii, jeskyních a pobytu v nich, ale také terénní exkurze, během
kterých místní průvodci seznamují účastníky a jedinečnostmi daného
území, “ uvádí Barbora Appelová, hlavní manažerka projektu.
Publikace byly vydány v rámci projektu Turismus v krase a kras
v turismu, č. ITMS 22410520039, který byl finančně podpořen
z Operačního programu přeshraniční spolupráce mezi Českou a Slo‑
venskou republikou. Realizátorem projektu je Lipka a přeshraniční
partner občanské sdružení Comitatus Thurociensis. Obě publikace
budou od listopadu 2014 k dispozici v elektronické podobě na adrese
www.kras-turizmus.eu.
Dana Nováková
projektová manažerka
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
www.kras-turizmus.eu

Reportéři v Kamence aneb Regionální výuka s moderními
technologiemi

Po staré Kamence
(autorky: žákyně Řezáčová, Müllerová, Svobodová, Dubská a Řího‑
vá ze ZŠ Pohořelice)
Naše cesta započala kolem kolonií domů. Poté jsme se vydaly po‑
dél lesa, kde rostlo mnoho druhů stromů. Po namáhavé cestě do kopce
jsme narazily na hospůdku Duck Bar, odkud se na nás mile usmívala
socha staré paní v košili. Nacházely jsme se v oblasti Brno‑Štýřice. Po‑
stupně jsme procházely mnoha uličkami, kde jsme objevily spoustu za‑
NA OBSAH

jímavostí, jako například vlajku s vycházejícím sluncem. Dále jsme se
nechaly okouzlit skalním převisem porostlým stromy. Vydaly jsme se
dále ke galerii Nadveřegalerie se žlutým míčkem za plotem. Všechny
domy byly starého typu a velice hezké. Lemovaly je nádherné předza‑
hrádky. Cesta zpět vedla prašnou stezkou z kopce novou Kamenkou.
Tam nás naprosto oslnil výhled na město Brno, především na Petrov
a další majestátní a velkolepé stavby. Výlet se nám velice líbil a přinesl
nám mnoho nových a užitečných informací.
Mgr. Kateřina Mrázková, Ph.D.
pedagožka
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání

Okénko pro školy

Vydejte se s žáky do terénu poznávat zajímavá místa ve vašem
okolí. Pomocníky při objevných cestách vám mohou být například GPS
přístroje nebo chytré telefony.
Reportéři v Kamence je název výukového programu, který pro žáky
a žákyně 6.–9. ročníku základních škol nabízí Lipka na pracovišti Ka‑
menná. V programu, který využívá principy místně zakotveného učení
a regionální výuky, se žáci v rolích novinářů a novinářek vydávají na
cestu do neznámých míst v Brně a následně z této cesty zpracovávají
reportáž. Průvodcem jsou jim právě moderní technologie, jako jsou
GPS přístroje, chytré telefony a fotoaparáty. Žáci a žákyně hledají za‑
jímavá místa s pomocí GPS souřadnic a fotografií, zjišťují informace
ukryté za QR kódy, a hlavně pořizují zápisky z cest a bohatou fotodo‑
kumentaci. Modelovým územím pro tuto výuku je nám prostředí Ka‑
menné kolonie, jež se svými uličkami a atmosférou vytváří inspirativní
prostředí pro reportáž, kterou žáci na závěr programu zpracují. Jednu
z nejlepších z uplynulého školního roku vám přinášíme níže.

Budou z nás jednou investigativní novinářky? Foto archiv Lipky
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Představuje se škola
Škola na Horáckém náměstí v Řečkovicích –
stále (se) je co učit
Naše škola patří mezi početné sídlištní školy postavené v Brně i v celé republice v průběhu 70. let minulého století.
Hlavní budova je typický produkt tehdejšího pravoúhlého panelového krabicostavění a dá hodně práce, má‑li být
zevnitř alespoň trochu útulná. Snažíme se.
Druhá budova, na Uprkově ulici, je pro změnu ukázkou efektního
rychlostavitelství 90. let, kdy sádrokarton a levné atypy nastoupily
své vítězné tažení Českem. Architekturou budov tedy díru do světa
neuděláme; o to více se musíme soustředit na to, co dělá skutečnou
školu školou – dění uvnitř a okolo. A snad se nám to i daří. Naplně‑
ná kapacita devíti stovek žáků by nemusela být jen důsledkem zvý‑
šené porodnosti uplynulých let. Věříme, že je to i důsledek našeho
přesvědčení, že každý z našich žáků si zaslouží pozornost a měl by
mít možnost strávit většinu z devíti let svého základního vzdělávání
v prostředí, které je bezpečné, podnětné a vstřícné. Co tedy dětem
a jejich rodičům kromě jiného nabízíme?
Od prvního do devátého ročníku využíváme prvků daltonské výuky.
Její základní principy – samostatnost, zodpovědnost, spolupráce –
samy naznačují, že žáci mají dostatečnou svobodu, aby v rozsahu
přiměřeném svému věku mohli ovlivnit průběh výuky, učili se spolu‑
pracovat (nakonec nejefektivněji se učí vrstevníci mezi sebou, tak proč
toho nevyužít) a zároveň nést zodpovědnost nejen za svoji práci, ale
i za práci ve skupině. Oficiálně máme správnost používání daltonských
principů potvrzenou certifikátem Česká daltonská škola, který musíme
každých pět let znovu obhajovat.
Aby si každý aspoň v mezích možností našel to, co je jeho nátu‑
ře blízké, nabízíme na druhém stupni možnost zařazení do skupiny
s rozšířenou výukou sportu nebo jazyků. Ti, kdo nenalézají zalíbení
ani v jednom, pokračují v klasických skupinách a mohou si svůj rozvrh
vylepšit skladbou volitelných předmětů.

Představuje se škola

Projektové dny a Rodiče vítáni
Několikrát do roka se to ve škole mocně zahemží při celoškolních
projektech, na kterých se žáci ve škole i mimo ni seznamují například
s různými zajímavými povoláními, životem národnostních menšin,
historií a současností místa, kde žijí, zdravým životním stylem a po‑
dobně. Zajímavých témat jsme už měli spoustu a další se nabízejí.
A protože se na přípravě i organizaci projektových dnů podílejí i sami
žáci a nezřídka i jejich rodiče a další členové rodiny, ubývá rok co rok

Tvorba přírodní zahrady – vše je nutné dobře vymyslet
a vyměřit. Foto archiv školy
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znuděných tváří a dotazů, kdy že se to zase budeme „normálně“ učit.
Kdo je vtažen do děje, nemá na nudu čas, chápe smysl a fungování
projektů a možná si (v případě žáků) ani neuvědomuje, že také trénuje
na závěrečný projekt, který žáci devátých tříd zakončují veřejnou ob‑
hajobou své práce.
Jak bychom byli rádi, kdyby k nám do školy chodili jen samé zdra‑
vé, veselé, ale hodné, učení chtivé a vůbec po všech stránkách bezpro‑
blémové děti! A učitelé, kterým jde všechno samo a na první pokus.
Jak bychom uvítali, kdyby si teorie pravděpodobnosti na naši školu
v nejbližších sto letech nevzpomněla. Jelikož to tak ale není, musíme
neustále myslet i na to, že klima třídy, sborovny a celé školy vůbec
velmi závisí na tom, jestli ti, kterým se zrovna nedaří, mají někoho, kdo
je ochotný jim pomoci. U nás je to už řadu let školní poradenské pra‑
coviště, které má kromě výchovných poradců a preventistů ve svých
řadách i školního psychologa a úzce spolupracuje s pedagogicko‑psy‑
chologickými poradnami, odborem péče o dítě a všemi, kdo stojí na
straně dětí. Integrace žáků s poruchami učení či chování a spolupráce
pedagogických asistentů v hodinách je dnes už běžnou a osvědčenou
praxí.
Přírodní učebna – buďme venku
Jelikož tento článek vzniká pro Jihomoravské ekolisty, nelze se
nezmínit o některých aktivitách s environmentálním nádechem. Naší
vlajkovou lodí jsou přírodní učebny, které fungují na obou pracovi‑
štích. Vznikly díky penězům získaných z grantu, ale především díky
společné práci učitelů, žáků i jejich rodičů. Bylo jednou z podmínek, že
se na jejich budování budou podílet a to, že se tuto podmínku podařilo
splnit, nás dodnes těší. Díky několika společným brigádám, výzvě „při‑
neste do školy kámen“, zručnosti pánů školníků a profesní sveřeposti
všech zúčastněných učitelů přírodopisu dnes máme školní zahradu
na hony vzdálenou ředkvičkovo‑kedlubnovým nevolnickým plantážím
minulosti. Druhy rostlin jsou voleny tak, abychom představili žákům
tradiční české odrůdy a jejich mnohostranné využívání v potravinář‑
ství, léčitelství i kosmetice. Díky široké nabídce prakticky zaměřených
vyučovacích předmětů (pěstitelské práce, vaření, praktické činnosti,
přírodovědné praktikum) mají žáci možnost podílet se na jejich vý‑
sadbě, sklízení i dalších činnostech. Současně budou moci pozorovat
typické znaky vysázených čeledí. Zahrada se velmi brzy stala organic‑
kou částí školy. V pergole je běžné vidět paní učitelky promrskávající
s žáky anglická slovíčka nebo fyzikální či matematické vzorce, zasedat
žákovský parlament nebo skotačit družinu. Pro školní projekty či za‑
hradní slavnosti není lepšího místa.
Součástí zmíněného žákovského parlamentu je i ekotým, který má
za úkol prezentovat ve třídách připravované aktivity a spolupracovat
při jejich organizaci a propagaci. A jsme zase tam, kde jsme začali
a kde stojí za to i pokračovat – přijmou‑li žáci snahy školy za své, jde
všechno mnohem lépe.
Mgr. Miloslav Tvrz
zástupce ředitelky
www.zshoracke.org
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Malé je milé. Kašnice – nejmenší obec okresu Břeclav
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Představuje se obec
„Jé, vy bydlíte na Kašnici,“ ožívá starší sympatická paní sedící vedle svého muže na sedadle spolujezdce. Jedou
z Brna na Hodonín, a proto mě mohou svézt „na stopa“, ke kterému se občas rozhodnu v brněnských Tuřanech.
„To je tak krásná vesnice! Když přes ni jedeme, stáhnu si okénko a pozoruji ty růže v předzahrádkách. Ta vůně
vždycky tak příjemně zavane kolem.“

Ryze kašnická specifika
Jako malé děti jsme si dělaly legraci, že bydlíme v „obydlené za‑
táčce“. Tato malá jihomoravská „silnicovka“ má však několik svých
zvláštností. Tou první jsou již zmíněné růže, které v předzahrádkách
a v různých barvách lemují celou cestu, když vesnicí projíždíte. Je to
opravdu kašnické poznávací znamení a prostor, který je pro předza‑
hrádky vymezen, je – s přihlédnutím k dnešní době, která nahrává
spíše rozrůstajícímu se automobilismu – vskutku velkorysý. Můžeme
si jen povzdechnout, že z něj mizí ovocné stromy a okrasné květiny na
úkor střižených trávníků a keříkových tújí.
Další specifikum, které neunikne nikomu, kdo Kašnicí projíždí
v době léta a podzimu, tedy v době sklizně, je činorodost většiny
kašnických obyvatel. Ti pod slunečníky, které v parném létu vytvářejí
atmosféru téměř přímořského letoviska, vystavují své výpěstky, a ku‑
pujícím tak mimoděk připomínají, čeho že je zrovna sezóna. Třešně,
meruňky, rajčata nebo papriky mají opravdu omezenou sezónu, na což
rádi díky supermarketům zapomínáme.
To, co může být zajímavé pro projíždějící nebo turisty, ani místní
ovšem nevyjímaje, je skutečnost, že v obci má svůj sklep i vinotéku
rodinné vinařství Valihrach. Toto vinařství je ověnčeno mnohými čes‑
kými i mezinárodními oceněními za kvalitu vín, která produkuje.
Tady to žije
Běh a rytmus roku si občané Kašnice připomínají i společnými akcemi
a setkáními, která mají různý rozsah i podobu. Velikonoce jsou tradičně
doprovázeny fotbalovým utkáním ženáčů a svobodných na starém hřišti
„na kopcích“ za kašnickými poli. Ač by se zdálo, že ženáčů musí každo
ročně přibývat a svobodných ubývat, musí se podotknout, že kašnický
trend je opačný. Mladí kopanou hrají výborně a starší s přibývajícím ča‑
sem a vypitým pivem slábnou. Dochází tedy k promíchávání družstev, což
naopak kopanou zkvalitní, a všichni přítomní se baví až do konce.
Začátkem léta, v červnu, se konají krojované slavnosti. Totiž znovu
obnovené hody. Hodům předcházejí přípravy, kdy muži vyrážejí do lesa
pro „máju“, kterou pak děvčata nazdobí pentlemi. S neopomenutel‑
ným výrokem „natočte ju ke Grumvířu“ je pak umístěna na své místo –
do centra tanečního placu. V den hodů k máji míří průvod krojovaných
dětí a stárkovských párů na odpolední zábavu a večer se sem všichni
vracejí pokračovat v dobře začatých radovánkách.
NA OBSAH

V létě pak bývá každoročně pořádán neformální „obecní výlet“.
Jeho program bývá upravený tak, aby se ho mohli zúčastnit jak se‑
nioři, tak malé děti. Každý rok se vybírá jiné místo pro cestu, na které
se snažíme společně poznávat krásy především jižní Moravy a také
samozřejmě poznávat navzájem mezi sebou.
Od roku 2009 je na Kašnici k dispozici víceúčelové hřiště s umě‑
lým povrchem, které se v zimních měsících, když počasí dovolí, mění
v kluziště. Probíhají na něm různá přátelská sportovní utkání v tenise,
fotbale nebo začátkem podzimu ve volejbale na Svatováclavském tur‑
naji. Vedle něj paralelně probíhá dýňování na vedlejším dětském hřišti.
V předvánočním čase se schází na radnici zájemci a zájemkyně
o vazbu adventních věnců. Za pomoci a rad zkušenějších si tu mohou
i začátečníci připravit vkusné ozdoby na vánoční stůl a připravit klidný
advent. Kašnický rok – podobně jako na mnoha místech – končí a za‑
číná novoročním přípitkem. Stalo se tradicí, že se k němu spoluobčané
o půlnoci před radnicí sejdou a následně vydrží v přátelském duchu
debatovat a popíjet někdy až do ranních hodin následujícího dne.
Mgr. Gabriela Hájková
redaktorka Jihomoravských ekolistů
www.kasnice.cz

I když je Kašnice malou obcí, tradici krojovaných slavností
udržuje. Foto autorka

Představuje se obec

Kašnice je nejmenší a nejmladší obcí v mikroregionu Kloboucko.
Založena byla roku 1785 ředitelem státních panství, svobodným pá‑
nem Kaschnitzem z Veinbergu, po kterém dostala i své jméno. Zají‑
mavostí může být, že její první osídlenci pocházeli z Čech, z kraje od
města Chrudimi. Dnes má Kašnice necelých 250 obyvatel.
Od počátků byla Kašnice správně a administrativně spjata s ve‑
dlejším městečkem, kterým jsou Klobouky u Brna. Od roku 1990, po
několika intermezzech připojení a odtržení, se na základě referenda
obec osamostatnila a začaly se dít věci – bylo dotováno nové veřejné
osvětlení a oprava chodníků v celé obci, byla opravena budova radnice
včetně věžičky a radničních hodin, ale i hroutící se hřbitovní zídka.
Kašnice v neposlední řadě získala i vlastní znak. Na základě podkladů
z historických pramenů se jím stal bílý lev v zeleném poli držící hrozen.

Posezení nad starými fotografiemi přilákalo především
pamětníky. Foto archiv Kašnice
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Představuje se NNO
Trast pro ekonomiku a společnost – vytváříme alternativní
možnosti řešení
Trast pro ekonomiku a společnost vznikl v roce 2005 v Brně jako občanské sdružení (dnes se dle platné legislativy
mění ve „spolek“). Od počátku se profiloval jako think‑tank a jeho cílem bylo podporovat ekonomické přístupy,
které by směřovaly k trvalé udržitelnosti a sociální spravedlnosti, a to v teoretické i praktické rovině.

Představuje se NNO

Trast se podílel na vydání několika zajímavých a průkopnických
textů, jež jsou vesměs k dispozici na stránkách www.thinktank.cz.
Patří k nim například publikace Penězům na stopě z roku 2007 (editor
Stanislav Kutáček), která poskytuje návod, jak zpracovat pro danou or‑
ganizaci (včetně např. obecního úřadu) tzv. lokální multiplikátor. Tedy
indikátor toho, nakolik daná organizace podporuje lokální ekonomiku
prostřednictvím svých provozních a investičních výdajů. Pro několik
obcí vypracovali v rámci svých závěrečných prací lokální multiplikátor
studenti Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií
MU, s níž Trast od svého počátku spolupracuje.
Trast se v minulosti zabýval také ekonomickými souvislostmi ener‑
getiky (Jindřich Kalous, František Marčík ad.) a delší dobu provozoval
webovou stránku, která se zaměřovala na implikace ropného zlomu.
V jednom z dalších projektů, vedeném Martinou Filipovou, jsme
hledali cesty, jak usnadnit prodej ze dvora. K tomuto tématu vyšly
dvě publikace – Faremní zpracování ve světle hygienických předpisů
a Příručka maloproducenta (obojí 2008). Zajímavý byl také výzkumný
projekt, jehož cílem bylo zhodnotit zkušenosti obcí, které se zaměřily
na produkci tepla a elektřiny ve vlastní režii. Výsledky jsou shrnuty
v publikaci Petry Němcové Co přineslo využívání obnovitelných zdrojů
energie českým obcím? (2010).
V září 2013 uspořádal Trast ve spolupráci s dalšími organizacemi
konferenci na téma etické bankovnictví, nazvanou Aby peníze dávaly
smysl. Konference hledala alternativy k současnému úzce ziskovému
systému bankovnictví a zúčastnilo se jí i několik zástupců evropských
etických bank. V návaznosti na tuto konferenci pracuje neformální sku‑
pina, jejíž metou je založit eticky zaměřenou úvěrní organizaci i u nás.
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Co děláme dnes
V současné době nemá Trast zaměstnance na plný úvazek a jeho
dvě hlavní aktivity jsou zčásti závislé na dobrovolnické činnosti členů.
První z nich je pořádání seminářů typu „otevřený prostor“ a probíhá
od roku 2007. Cílem je propojovat lidi z různých segmentů společnosti
(neziskové organizace, učitelé, zástupci obcí, podnikatelé atd.), kteří
mají zájem o alternativy vůči převládajícímu modelu ekonomické pra‑
xe (i teorie). Semináře probíhají vždy na přelomu ledna a února, trvají
tři a půl dne a pořádáme je v některém ekocentru v České republice.
Poslední se odehrával v letošním roce na pracovišti Lipky Jezírko. Té‑
mata seminářů jsou různá – letos to byly komunitní modely financová‑
ní a diskutovalo se například o alternativních měnách nebo komunitou
podporovaných projektech a jako obvykle jsme měli i hosty ze zahra‑
ničí. K dalším tématům v předchozích letech patřil ekonomický růst
a nerůst, fair trade vs. volný obchod, lokální ekonomiky či energetika
a udržitelnost. V roce 2015 předběžně plánujeme téma udržitelné pro‑
dukce, směny a spotřeby potravin. Semináře Trastu jsou zvláštní tím,
že neděláme rozdíl mezi lektory a účastníky – každý je současně lekto‑
rem i účastníkem. Další naší specialitou je to, že program seminářů se
s pomocí facilitátora vymýšlí společně na začátku celé akce a v jejím
průběhu se může měnit. Ze seminářů vždy vychází sborníček a stejně
jako ostatní materiály jsou i tyto sborníčky k dispozici ke stažení na
stránkách Trastu. Najdete zde i odkaz na dokumentární film režiséra

Tomáše Škrdlanta Lokální a globální: O smyslu blízkosti inspirovaný
naším prvním seminářem.
Druhý aktuální projekt Trastu, který potrvá do roku 2015, je
GROWL (GROWing less, Learning more) a zaměřuje se na téma udrži‑
telného nerůstu (viz samostatný článek na straně 11 a 12). Jeho cílem
je propojovat organizace, které se tématem zabývají, a otevírat pro‑
stor k diskuzi o teoretických aspektech nerůstu i ke sdílení zkušeností
s uváděním nerůstových myšlenek do praxe. V rámci projektu vzniká
databáze výukových materiálů a adresář lidí, kteří se chtějí tématu
věnovat a iniciovat další aktivity. Projekt probíhá ve spolupráci s osmi
nevládními organizacemi a univerzitami z EU, přičemž každá orga‑
nizace pořádá ve své zemi několikadenní kurz zaměřený na některý
z aspektů nerůstu. Český kurz se uskutečnil letos v červnu v obci Valeč
u Karlových Varů a týkal se ekonomických alternativ na místní úrovni.
Nejbližší kurzy proběhnou v Německu a Řecku – na ty už jsou místa
obsazená. Je však možné přihlásit se na kurz v Belgii (listopad 2014)
a na další, které proběhnou v první polovině roku 2015 v Polsku, Ra‑
kousku, Německu a Portugalsku. Bližší informace o tématech i pod‑
mínkách účasti na jednotlivých kurzech najdete na stránkách Trastu.
Trast pro ekonomiku a společnost je živý vyvíjející se organismus
otevřený navenek. Pokud byste se v něm chtěli angažovat, je tu něko‑
lik možností. Můžete se stát přispívajícím či aktivním členem, případ‑
ně se pouze přihlásit do některého rozesílače Trastu, a navázat tak
určitý způsob kontaktu s ostatními. Členové mohou pomáhat s běžící‑
mi projekty či s běžným provozem, aktivní členové mohou po dohodě
s výkonnou radou též podávat nové projekty jménem Trastu.
RNDr. Naďa Johanisová, PhD.
členka výkonné rady Trastu pro ekonomiku a společnost
www.thinktank.cz

Při seminářích neděláme rozdíl mezi lektory a účastníky.
Tímto způsobem proběhl i poslední seminář Otevřený prostor
na téma Komunitní modely financování. Foto Nikola Fousková
NA OBSAH

Dunajovické kopce – skrytá perla jižní Moravy
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Kam na výlet
Probudit se uprostřed široké travnaté pláně na plochém vrcholu pyramidy. Kolem nevidět nic než modré nebe
a nevýrazný ostrovní lem kopců na kruhovém obzoru. Někde zdola čím dál silněji zaznívá zvuk zvonců a vzduch se
začíná jižansky tetelit horkem. Ne, nejsme v Mongolsku, v Egyptě ani kdesi nad příbřežními srázy Jadranu. Naší
lokalitou je vrchol hory Velká Slunečná v Dunajovických kopcích nedaleko Pálavy.
Neprávem opomíjený „bratr“ výraznějších, a především daleko
slavnějších Pavlovských vrchů se nachází západně od obce Dolní
Dunajovice. Nenajdeme zde monumentální vápencová bradla s ro‑
mantickými zříceninami hradů ani úzké soutěsky ztrácející se v tep‑
lomilných doubravách. Turistické značky se této lokalitě vyhýbají
a ve sváteční dny tudy neproudí řeka turistů s fotoaparáty. Jakkoli
by se mohlo zdát, že ve srovnání s atraktivní Pálavou nemá „vyprahlý
a šedivý úhor“ Dunajovických kopců šanci uspět, přece jen se jedná
o mimořádně zajímavé a v jihomoravském kontextu ojedinělé území,
které stojí za návštěvu – a to nejen kvůli unikátní přírodě.

Závan Středomoří
Dunajovické kopce a jejich bezprostřední okolí doslova vyzařují
jižanskou atmosféru, s čímž souvisí ještě jedna historická zajímavost.
Některé z okolních obcí totiž na sklonku 16. století osídlili chorvatští
kolonisté. Chorvatské etnikum se svým jazykem i zvyklostmi se v okol‑
ní krajině místy udrželo až do 20. století. V souvislosti s budováním
železné opony byli Chorvaté, coby domněle „nepřátelský živel“, vysíd‑
leni zejména na Bruntálsko. Potomky chorvatských kolonistů zde tedy
již nenajdeme, hmotné doklady jejich mnohaleté přítomnosti se však
objevují především v Novém Přerově a Jevišovce. Zvlášť v Jevišovce
můžeme obdivovat pečlivě udržovanou architekturu „chorvatských
selských domů“.
K Dunajovickým kopcům se dá nejlépe dostat z věhlasné vinařské
obce Dolní Dunajovice, kam pravidelně zajíždí autobus z Brna i Miku‑
lova. Území je také dobře přístupné z opačné jižní strany, tedy z Nové‑
ho Březí a Dobrého Pole, kudy prochází železniční trať.
Nejvhodnějším obdobím pro návštěvu Dunajovických kopců je be‑
zesporu jaro díky doširoka rozmáchnutým kobercům vzácných květin.
Pěší výlet lze kombinovat s cyklistikou, zejména pro dosažení „chor‑
vatských“ vesnic. Vycházku po kopcích lze také například pojmout
jako součást „srovnávací“ exkurze, kdy účastníci mají možnost po‑
rovnat dvě zcela odlišné lokality, položené vzdušnou čarou pouhých
několik kilometrů od sebe – totiž majestátní Pálavu a poněkud skryté,
přesto však neméně působivé území Dunajovických kopců.
Mgr. Ondřej Herzán
geograf a pedagog
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání

Kam na výlet

Příklad nové divočiny
Jen lehce zvlněný reliéf Dunajovických kopců je ve srovnání s Pála‑
vou zapříčiněn odlišným geologickým složením. Mírnější návrší budují
vápnité písky, jíly a spraše a zcela zde chybějí skalní útvary, takže nej‑
vyšší vrchol dosahuje pouhých 285 m n. m. Z větší části pokrývají ná‑
rodní přírodní památku vinohrady (především v nižších partiích svahů),
vcelku rozsáhlé území však způsobuje spíše podobu východních stepí.
K tomu, aby tato podmanivá liduprázdná pustina zůstala zachována,
je třeba o ni nějakým způsobem pečovat. Proto se zde znovu začaly
chovat ovce, jejichž pastva podporuje mozaiku unikátního lesostepní‑
ho a stepního rostlinstva. Vhodné podmínky pro život tu nachází u nás
kriticky ohrožená mandloň nízká, dále pronikavě vonící třemdava bílá,
různé druhy kavylů a zejména věhlasný „stepní běžec“ katrán tatarský:
někdy jeho typický porost zdálky připomíná stovky a stovky pasoucích
se ovcí rozesetých po stráních. Z pestré palety živočichů, kterým kopce
nabízejí útočiště, můžeme jmenovat třeba dudka chocholatého. Údržba
území spočívá také v likvidaci akátových náletů. Biodiverzitu rovněž
ohrožuje invazní třtina křovištní či kolonie divokých králíků.
Zcela ojedinělý rozměr pak Dunajovickým kopcům dodávají dobře
patrné terasy bývalých polí a sadů. Před vypuknutím 2. světové vál‑
ky se v místech dnešní „nové divočiny“ (tedy v částech krajiny, které
ztratily svůj hospodářský význam a spontánně zarůstají vegetací) roz‑
prostírala dobře obdělávaná krajina. Po poválečném odsunu němec‑
kého obyvatelstva tady nově vzniklá zemědělská družstva neměla zá‑
jem hospodařit. Nejbizarněji působí ostře zaříznuté terasy na svazích
v úvodu zmiňované Velké Slunečné, která při pohledu z dálky vyvolává

působivý dojem pyramidy. To může být dáno i značným sklonem ně‑
kterých mezí, kde dominují místa bez vegetačního krytu. Přítomnost
člověka připomínají také památky lidové zbožnosti, jako jsou různé
křížky a boží muka (či jejich drobná torza), například na vrcholu Liščího
kopce.
Území má status národní přírodní památky, přičemž hlavním cílem
ochrany je zajistit přetrvání vzácných druhů rostlin a vytvořit podmín‑
ky pro udržení co největší pestrosti zdejších přírodních stanovišť.

„Ovečka“ z květů katránu tatarského. Foto autor
NA OBSAH

Terasy bývalých polí a sadů vyvolávají u Velké Slunečné
dojem pyramidy. Foto autor
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Inspirace z jiných krajů
Útěk na Vanuatu, domov šťastných lidí
Propadáme se do ticha korálových útesů lemujících posvátný ostrov Hat Island. Přestože je dnes obloha zatažená
a pořádně fouká, tady dole se ve světlech kamery odhaluje fascinující svět mořských živočichů a korálů nesku‑
tečných tvarů a barev. Vanuatu patří k těm několika místům na zemi, kde lze ještě spatřit neporušený a doposud
neprobádaný podmořský svět.
Vyplouváme z podmořské jeskyně vymodelované vulkánem a mně
je podivně úzko. Najednou zaslechnu těsně vedle skalní stěny ženské
hlasy. Ohlížím se, ale nikoho nevidím. Vzpomněla jsem si na příběh
o velkém náčelníkovi Roimatovi, který si na konci 13. století získal
oblibu a slávu, když se mu podařilo sjednotit znepřátelené a kaniba‑
lizující kmeny. Poté, co byl zavražděn závistivým bratrem, byl spolu
se svými deseti ženami, několika věrnými muži a psy pohřben právě
na tomto ostrově. V Tichomoří, kde se historie dlouho předávala jen
ústně z generace na generaci, hrají legendy důležitou roli. Že však
v Roimatově případě nejde o žádný mýtus, odhalil v minulém století
archeologický nález hromadného hrobu. Nálezy archeologové zdoku‑
mentovali a hrob opět zakryli, jak slíbili místním náčelníkům.

Inspirace z jiných krajů

Zde platí tabu
Úcta k duším zemřelých je na souostroví Vanuatu velmi silná
a vstup na posvátné území je bez svolení náčelníka tabu. Duchové
a magie jsou všudypřítomní. „Každý kmen v něco věří. Je to náš kul‑
turně‑legislativní systém, který udržuje lidi, aby respektovali zákony.
Přestože křesťanství je tu silně zakořeněno, lidé silně věří v magii,“
vysvětluje mi Noan z ostrova Espiritu Santo. Cizinci, kteří se na Va‑
nuatu usadili, se sice obavám místních usmívají, ale přesto přiznávají,
že si některé věci, které se jim nebo v jejich okolí přihodily, neumějí
vysvětlit.
„Černá magie se zrodila z nedostatku vědomostí o medicíně, přírodě
a podobně. Místní jí připisují veškeré ‚špatné věci‘,“ popisuje Olive, kte‑
rá se svým mužem vede ekologický resort na ostrově Oyster. Olive má
maorské kořeny, a i proto jsou jí místní kultura a tradice blízké. Tak jako
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„Je důležité připomínat tradice a nezapomenout jazyk,
protože ten je spojením s vlastní identitou. Když udržíme
jazyk, děti se začnou ptát, jak vlastně jejich předkové žili.“
Foto autorka

mnoho jiných cizinců, kteří propadli přírodním krásám vanuatských ost‑
rovů a úsměvům zdejších obyvatel a usadili se tu, se snaží co nejvíc před‑
cházet tomu, aby západní civilizace negativně ovlivnila jedno z posled‑
ních míst, kde lidé žijí v souladu s přírodou a se vzájemným respektem.
„Jsou velmi citliví na energii. Když se směju, ale cítím se přitom špatně,
hned to poznají. Nemluví tolik jako my, používají hodně nonverbální ko‑
munikaci a gesta. Museli jsme se naučit lépe naslouchat,“ říká Olive.
Jak se rodí štěstí
Přestože Nové Hybridy, jak se souostroví Vanuatu před osamostat‑
něním jmenovalo, ovládaly kdysi hlavně boje a kanibalismus, dnes
tu potkáte jedny z nejmilejších lidí světa. O tom svědčí i fakt, že byli
dvakrát vyhodnoceni v průzkumu britské společnosti New Economics
Foundation jako nejšťastnější obyvatelé planety. „Máme krásnou pří‑
rodu, svobodu, tradice a plné břicho,“ zní většinou odpověď na otázku,
proč jsou tak šťastní.
Po příletu z Evropy je to právě vřelý přístup a úsměv domorodců,
co vás zaujme jako první. Zvlášť když zjistíte, v jaké chudobě většina
Vanuaťanů žije. Místní vesnice tvoří převážně chýše pokryté střechou
z pandasu nebo palmových listů, na zemi udusaná hlína, matrace
z palmového listí a moskytiéra. V mnoha případech zahlédneme také
ochočená prasata – ta jsou tu jednak domácími mazlíky, a jednak tra‑
dičním platidlem, ale také důležitým zdrojem obživy. V čím vzdáleněj‑
ších oblastech a ostrovech se ocitáme, tím méně narážíme na betono‑
vou verzi domečků stále méně symbolů civilizace hyzdí tenhle prostý,
ale v obklopení bujnou přírodou harmonicky a čistě působící styl.
Do hlubin vzdálených ostrovů Maewo a Ambae Islands se vydává‑
me s nezbytnou mačetou. Silnice tu nejsou vůbec a my pevně doufá‑
me, že dlouho nebudou. Je zvláštní, jak rychle a rádi si zvykáme na
absenci „civilizace“. Ani nám nevadí pravidelné hledání mýdla, které
je každé ráno zase o trošku víc okousané od pralesních krys. I jim totiž
kokosový olej voní.
Jiné světy
Na třiaosmdesáti ostrovech Vanuatu se mluví více než sto třiceti
jazyky, z toho na Malekule, druhém největším ostrově, asi třiceti. Z le‑
tadla působí zelená džungle pokrývající ostrov zcela opuštěně. S až
neuvěřitelnou lehkostí dosedáme na ranvej vedoucí k nádhernému
palmovému háji. Letištní „hala“ nejenže nemá jediný duty free shop,
ale ani střechu. Začínáme se těšit na další dny připomínající návrat do
minulosti, až budeme moci poznat bohatství tradic, které byly až do
roku 2000 vládou z důvodu jejich ochrany návštěvníkům uzavřeny.
Každá vesnice má své zvyky a obřady, kterým se říká kastom.
A také původní medicínu – znalosti, které vždy předává nejstarší člen
rodiny svým potomkům. Děti se snaží být co nejblíže svým prarodi‑
čům, aby tyto vědomosti získaly právě ony. Některé zvyklosti však
měly namále – misionáři totiž spolu s kanibalismem zakázali také „po‑
dezřelé“ tance a obřady. „Je důležité, abychom zachovali rovnováhu
mezi křesťanstvím a tradicemi,“ vysvětluje Veronika, dcera náčelníka
Amedee z kmene Small Nambas (nambas znamená opasek, na který je
upevněna pokrývka penisu z palmových listů), a vede nás na obřadní
místo, jemuž se říká nasara. Tady na vlastní oči vidíme staré rituální
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tance doposud praktikované během speciálních obřadů. Rytmické
bubnování i zpěv nás fascinují stejně jako ladné pohyby tanečníků.
Z oběda se ale nevyvlékneme, vanuatskou specialitu lap lap – hlí‑
zu yam, kterou místní ženy nastrouhají, rozředí vodou na kaši a vy‑
mačkají a hoši výsledné „těsto“ nacpou do dutých trubic z bambusu
a pečou na lávových kamenech v zemi – nelze odmítnout. (Ve stej‑
ných „trubkách“ kdysi připravovali i lidské maso, bleskne mi hlavou
a vzpomenu si na dobu kanibalů…) Hotovou pochoutku pak rozloží pod
stříškou na velkých listech připomínajících lopuch a zalijí kokosovým
mlékem. Společně s celou vesnicí si v něm namáčíme hrudky hmoty,
hlasitě chválíme všechny kuchařky a kuchaře a pevně doufáme, že to
náš organismus zvládne.
U nedalekého kmene Big Nambas panuje stále tradiční genderový
respekt a zakořeněné zvyky. Manželka nesmí sestoupit do kuchyně
rodičů svého muže, pohlédnout jeho otci do očí, on nesmí jíst její jídlo
a ona jeho – to vše na znamení úcty. Když zemřou rodiče, jejich sna‑
cha nesmí pozřít pokrm připravený na jejich pohřeb. Když zemře muž,
vezme si ji za ženu jiný člen rodiny. Pokud je manžel nemocný a jeho
konec se blíží, sám může rozhodnout, kdo bude novým druhem jeho
milé. Tedy tak tomu bylo až donedávna, dnes si však už mladí lidé
víceméně volí své budoucí partnery sami.
Každá vesnice má jednoho svého klevera – osobu, jež ovládá pří‑
rodní medicínu. Pětaosmdesát procent rostlin z pralesa lze totiž využít
jako léčivo. K nemocnicím nemají místní důvěru, medicínu většina
domorodců odmítá a k lékaři jde, až když si šaman neví rady. Přestože
v mnohých případech přírodní léčba a tradiční víra pomohou, úmrtnost
dětí je tu stále vysoká, protože zaříkáváním a bylinkami se obvykle
ztrácí drahocenný čas.
Důležitost respektování kastom medicíny chápou i Alan a Debra
z ostrova Aore, jimž vděčíme za pozvání a vůbec za celou realizaci
našeho projektu Útěk na Vanuatu. Na klinice, kterou tu založili a do‑
tují z vlastních a sponzorských zdrojů, se zároveň snaží přesvědčit
místní obyvatele o nezbytnosti prevence. V poslední době se totiž
na některých ostrovech zvyšuje výskyt onemocnění, jako je cukrov‑
ka, vysoký tlak, a dokonce i rakovina. Hlavním problémem je náhlá
změna stravovacích návyků. Lidé, kteří začali pracovat ve městech,
si namísto tradičního způsobu obživy zvykli na levná jídla hlavně
z čínských marketů. „Místo pokrmů připravených z čerstvých suro‑
vin, které si vypěstovali, jedí najednou laciné polotovary. Dříve byla
rakovina opravdu výjimečná, dnes je mnohem častější,“ vysvětluje
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Souostroví Vanuatu, které se nachází západně od Austrálie,
tvoří 83 ostrovů. Foto autorka
příčinu nárůstu civilizačních chorob Alan a snaží se domorodcům
vtloukat do hlavy, aby se vyvarovali třech bílých jedů – rýže, mouky
a cukru – a vrátili se ke konzumaci toho, co jedli jejich předkové
a na co je jejich organismus navyklý.
Než zmizí ráj
Ruka civilizace se svými ostrými jedovatými drápy však pomalu
dosahuje i na tyto poslední zemské ráje. Tak jako my toužíme utíkat
do přírody, dychtí mnozí Vanuaťané po výdobytcích západního světa.
Snad nejlépe to vystihla Olive z resortu Oyster. Nebezpečí nevidí v roz‑
růstajícím se turismu, ale v přísunu DVD s nejnovějšími americkými
filmovými drasťáky, co jsou tu k dostání za pár dolarů. „Podle nich si
dívky oblékají výstřední šaty a kluci si oblíbili tzv. bagy shorts. Vidí,
že násilí a zabíjení je ‚cool‘, na naturalistické sexuální scény se klidně
dívají i malé děti… Je to obrovský kontrast se zdejší kulturou. Nechá‑
pou, že to není skutečnost,“ říká smutně. „Snažíme se jim nabídnout
kvalitní informace a širší pohled na svět. Všechno, co obohatí rodinné
hodnoty a připomene důležitost minulosti, tradiční kultury,“ dodává.
Ani tady se vývoj nezastaví. Můžeme jen doufat, že komunita jím
zvládne mladou generaci provést bezpečně, naučí ji ctít staré pevné
hodnoty, a zbrzdí tak odklon lidí od přírody a oslabování vzájemných
společenských vazeb. Vnímali jsme to i jako vzkaz všech, kdo se svou
otevřeností a ochotou snažili předat během našeho natáčení jasné
poselství, že je to právě tradice a respekt k hodnotám předků, co jim
umožňuje prožívat šťastný život.

Escape to Nature

Tabu a magie je součástí místního zákona. Není třeba,
abychom všemu rozuměli, stejně jako Vanuaťané nemusejí
rozumět našim zákonům. Foto autorka
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Útěk na Vanuatu je čtvrtým ze série dokumentů tvůrčí
dvojice Petry Doležalové a Libora Špačka, kteří se zamě‑
řují na produkci filmů a fotografií z podmořského prostře‑
dí a ze suchozemských oblastí nejmalebnějších míst na
zemi. Jejich dokumenty získaly téměř čtyřicet ocenění na
mezinárodních filmových festivalech a pravidelně je do
vysílání zařazuje i Česká televize.

Inspirace z jiných krajů

Petra Doležalová
fotografka a cestovatelka
www.escapetonature.eu
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Chráněná území Jihomoravského kraje
Přírodní rezervace Visengrunty – nečekaný ostrůvek přírody
uprostřed polí
Název pro toto malebné území vznikl z německých slov Wiesen (louky) a Grund (země, půda). Mezi pamětníky se
povídá, že seno z tohoto území se podávalo dobytku jako lék při různých zdravotních potížích.
Přírodní rezervace Visengrunty byla zřízena v roce 1990 za účelem
ochrany hodnotného území s výskytem chráněných a ohrožených dru‑
hů rostlin a ze stejného důvodu se toto území později stalo součástí
soustavy Natura 2000, jako evropsky významná lokalita Visengrunty.
Toto zvláště chráněné území leží v katastrálním území Bošovice na
jihozápadním okraji přírodního parku Ždánický les. Celková rozloha úze‑
mí je téměř 9 hektarů. Lokalita má tvar částečného amfiteátru a tvoří
ji prudké travnaté stráně, které jsou severně a západně orientovány.
V širokém okolí je intenzivně využívaná zemědělská krajina a vínorodá
oblast prostírající se převážně směrem na jih od tohoto území. Oblast
je osídlena člověkem nepřetržitě od pravěku a vlivem zemědělského
využívání zřejmě nikdy nedošlo k úplnému převládnutí lesa.
Jako mávnutím kouzelného proutku…
Tak nějak by se dalo vystihnout brzké jarní období, kdy začnou ze
suché trávy vykukovat stovky zářivě zlatožlutých hlaváčků jarních (Adonis vernalis). Přírodní rezervace chrání zbytky původní stepní vegetace
typické již pro pastviny prehistorické doby. Z rostlinných druhů dále
stojí za pozornost nepřehlédnutelný hadinec červený (Echium russicum),
hrachor panonský chlumní (Lathyrus pannonicus ssp. collinus), fialový
koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) nebo starček celolistý (Tephroseris integrifolius). Bohužel některé rostliny již patří mezi vyhynulé či
nezvěstné. Mezi nimi je památnou rostlinou škarda panonská (Crepis
pannonica), objevená zde poprvé pro naši flóru v roce 1871. Z živočichů
se tu vyskytuje například ještěrka obecná (Lacerta agilis), tažný pták
ťuhýk obecný (Lanius collurio), maskovaný datel krutihlav obecný (Jynx
torquilla) a významné zástupce najdeme také mezi motýly, například
martináče hrušňového (Saturnia pyri), otakárka ovocného (Iphiclides
podalirius) a silně ohroženého ohniváčka černočárného (Lycaena dispar).

A jak to bude dál?
Na zachování lokality pro dnešní dny měla zásadní podíl dobrovol‑
ná činnost vlastivědného spolku v Bošovicích. Velice příznivý vliv mají
také radikální zásahy, které se v posledních letech provádějí dle plánu
péče o toto území. Výrazné rekonstrukce bylo dosaženo prostřednic‑
tvím rozsáhlé redukce dřevin. Konkrétně šlo o vykácení výsadby oře‑
šáku královského a akátu a o odstranění mladého náletu z původně
travnatých ploch. Na tyto zásahy navázalo zavedení pravidelného
kosení, které se může v budoucnu kombinovat s pastvou. Cílem je
obnova květnatého trávníku, posílení populací nejohroženějších druhů
a celkový posun k udržitelné ochraně tohoto krásného kousku přírody.
Ing. Lenka Stehlík Svobodová
Odbor životního prostředí KrÚ JMK
oddělení ochrany přírody a krajiny
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Zásadní vlivy lidské činnosti v minulosti, současnosti
a blízké budoucnosti
Stepní květena v rezervaci Visengrunty má za sebou vývoj trvající
tisíce let. Lokalita leží ve staré sídelní oblasti s kontinuálním osídle‑
ním od pravěku. Ve starší historii můžeme předpokládat především
pastevní využití, přestože zprávy o způsobu a intenzitě pastvy se

nedochovaly. Nicméně je jisté, že pod vlivem pastvy se formovala
rostlinná společenstva a jejich druhové složení. Z historické doby je
z regionu doložena zvláště pastva ovcí. Místní páni měli až tisícihlavá
stáda ovcí, počátkem 19. století však dochází k úpadku v souvislosti
s prosazováním bavlny a konkurencí vlny ze zámoří. V každém přípa‑
dě spousta tradičních pastvin zanikla postupným rozdělením na pole.
Visengrunty byly již kolem poloviny 19. století rozparcelované, naštěs‑
tí ne celé rozorané. Založení ořešákového sadu ve 20. století mělo
být nekolizním hospodářským využitím tohoto území, avšak ukázalo
se jako problematické a vlastně škodlivé pro zde dochované přírodní
hodnoty. Naproti tomu ostatní ovocné stromy jsou pro lokalitu a její
druhové zastoupení přínosem.
Absence vhodné péče v minulosti a ukončení pastvy a obhos‑
podařování vůbec způsobily, že došlo k nekontrolovatelnému
zarůstání nálety ovocných i ostatních dřevin na úkor travnatých
ploch, což se ukázalo jako hlavní faktor ohrožující toto území. Také
hnojení sousedních hospodářských pozemků má velmi negativní
dopad na zdejší společenstva, protože způsobuje eutrofizaci zvláště
v přirozených svodnicích. Nevhodná je také aplikace hnojiv a pestici‑
dů v těsné blízkosti chráněného území.

Hlaváček jarní (Adonis vernalis) pochází původně z Eurasie.
Foto autorka
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Pohled na část území se záplavou chráněné sasanky hajní
(Anemone sylvestris). Foto autorka
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Externality
Patří sem vše, co vzniká při dělání prosperity, a přitom působí tak, že to
prosperitu snižuje. Negativní externality označují ve slovníku ekonomů všechno
to, co žádná ze stran uzavírající určitou smlouvu nechtěla, přesto to však vzniklo
a někomu to škodí.
Budování prosperity je líhní externalit. První a nejdůležitější z nich vyplý‑
vá ze skutečnosti, že prosperita, má-li být vůbec budována kalkulovatelným
způsobem, musí být zredukována na prosperitu hmotnou, tedy na materiální
blahobyt. Ekonomové nikdy netvrdili, že hmotný blahobyt stačí ke štěstí lidí,
zároveň si však velká část z nich brání přiznat, že právě vytváření ekonomicky
registrovatelného blahobytu může ohrožovat ostatní složky spokojeného živo‑
ta, ať již v podobě uspokojivých mezilidských vztahů, anebo alespoň relativně
neporušeného přírodního prostředí. V tomto smyslu se samotná logika úzce
ekonomického myšlení stává vydatným zdrojem těch nejtíživějších externalit.
Přímo čítankovým příkladem je budování supermarketů a podobné nakupení ne‑
gativních externalit je možno sledovat v souvislosti s rozvojem automobilismu,
masové turistiky a v řadě dalších oblastí úzce spjatých s obrazem prosperity.
Rozsah externalit vznikajících jako vedlejší produkty stále stupňovaného
úsilí o vyšší blahobyt nabyl již takového objemu, že heslo dosažení prosperity
se pod jeho tíží nepozorovatelně transformuje v heslo pouhého přežití.
Keller, Jan. Abeceda prosperity. Brno: Doplněk, 2003.

kresba: David Fišer
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ovoříme‑li o ekonomii jako o něčem jednolitém, jednoznačném, co
lze uctívat, aplikovat, případně kritizovat či zatracovat, máme sklon
zapomínat, že těch ekonomií je vlastně víc. Vedle té, kterou potká‑
váme v tlustých a suverénních učebnicích ekonomického hlavního prou‑
du, jsou tu ekonomové i celé ekonomické obory hledící na svět jinými
brýlemi, mající jiné priority, kladoucí jiné otázky a často odmítající kom‑
plikovaný matematický aparát, kterým se ekonomie středního proudu
v posledních desetiletích zahltila.
Tato kniha seznamuje čtenáře formou osvěžujících a čtivých život‑
ních příběhů s těmi, kdo se do kánonu ekonomie středního proudu ne‑
vešli – se zástupci ekonomie jiné, širší. Tyto osobnosti odmítají reduko‑
vat lidstvo na množinu směňujících jednotek, vyzdvihují ze zapomnění
potopenou pevninu jiných ekonomik, ptají se po modle ekonomie, totiž
růstu a zamýšlejí se eticky nad smyslem a rolí úroku a jinými tématy.
Ekonomie jako obor nejvíce věří v lidskou svobodu, přitom skutečně
svobodnému přemýšlení se při jejím studiu příliš prostoru nedává. Tato
kniha to napravuje.
Tomáš Sedláček (z předmluvy knihy Nadi Johanisové Ekonomičtí disidenti: Kapitoly z historie alternativního ekonomického myšlení; Stehlík,
Volary, 2014)
Knihu je možno zakoupit v knihkupectvích nebo objednat na
www.knihystehlik.eu. Doporučená maloobchodní cena je 227 Kč.

