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INFOLIST č. 5 HRA O ZEMI
aneb průvodce internetovými stránkami www.hraozemi.cz

PODÍVEJTE SE
NA INTERNETOVÉ STRÁNKY
HRA O ZEMI...
a
… projděte vstupní bránou do světa informací
z oblasti životního prostředí
… využívejte odkazy a kontakty o udržitelném rozvoji
… změřte si svou ekologickou stopu
… seznamte se s ekologickými organizacemi z celé ČR
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Hrajete si rádi?

Hrajete si?
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Hrajete si rádi?
Na internetové stránce www.hraozemi.cz můžete zvrátit vývoj světa směrem, jakým chcete. Otázkou je, zda se to člověku podaří i ve skutečném životě. Je to hra a záleží na každém z nás.Podaří se
vám to i ve vašem životě? A v životě planety? Jaký bude?
Počet lidí se vyšplhal na 6 miliard a všichni chtějí jíst, pít a zvyšovat svoji životní úroveň. Jenže čím
lépe se jedni mají, tím více spotřebovávají přírodních zdrojů a produkují více znečištění na úkor druhých, kteří zápasí s chudobou, nemocemi, nedostatkem potravin a pitné vody. Na celé planetě mizí
divoká příroda, hromadně vymírají rostlinné a živočišné druhy a objevuje se hrozba klimatických
změn.
My v České republice patříme mezi ty šťastnější. Většina z nás má dostatek jídla, vody, má možnost užívat krás české krajiny, komfortu vyhřátých příbytků, rychlých aut, televizních kanálů a ve dne
v noci otevřených supermarketů. Často se zdůrazňuje, že ve srovnání s počátkem devadesátých let
došlo i k výraznému zlepšení čistoty ovzduší. Avšak jaký je konkrétní stav životního prostředí u nás
a trendy budoucího vývoje? Dosud máme více než 30% vod silně znečištěných. Naše lesy nejsou
v dobrém stavu - v hodnocení jejich kvality jsme na jedné ze zadních příček v Evropě. Hlavní problém
představuje jejich nevhodná druhová skladba, takže nedokáží odolávat znečištění a globálním klimatickým změnám. Průmyslové podniky sice již nevypouštějí tolik exhalací, ale ve městech začíná být
nedýchatelno a hlučno v důsledku nárůstu dopravy. Ve srovnání se západní Evropou spotřebováváme více energie a narůstající množství odpadu ukládáme na skládkách či spalujeme.
Co s tím?

Každý z nás něco může udělat.
Jako spotřebitel při nákupech, jako občan, který se vyjadřuje k tomu, co se kolem něj děje,
či jako volič, který dává svůj hlas uváženě a sleduje, jak se politici při konkrétních rozhodnutích chovají. Není čas na změnu?

Více se dozvíte na INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH HRA O ZEMI...
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… udělejte něco pro životní prostředí …
a
… zajímejte se o složení výrobků
a jejich energetickou úspornost
… rozhodujte se při nákupu výrobků podle toho,
zda a jak škodí životnímu prostředí
… zajímejte se o to, co se kolem vás děje
… ptejte se - máte právo na informace
… vyjadřujte se k rozhodnutím, které ovlivní
vaše životní prostředí

HRA O ZEMI: DOPRAVA NEBO DOLEVA?

STOPA!

… www.hraozemi.cz /ekostopa …
… změřte si svou ekologickou stopu …
a zjistíte
… do jaké míry je váš životní styl udržitelný
… jídlo ovlivňuje nejen vaši postavu,
ale i ekologickou stopu
… co znamená dobré bydlo(=bydlení)
… proč třídit odpad
… čím jezdit do práce nebo na dovolenou a co nejméně
při tom zatěžovat životní prostředí

aneb chcete se seznámit?
… www.hraozemi.cz/zelena-seznamka...
a
… poznáte přes 120 aktivních ekologických organizací
z celé ČR
… zjistíte, k čemu tyto organizace jsou
… dozvíte se, kdo je platí
… seznámíte se s pestrou škálou činností různých organizací
… najdete organizaci, která působí ve vašem kraji

… poznejte svého politika
- zastupitele, poslance
a senátora - a jejich volební
programy
… sledujte, jak programy
naplňují a podle toho volte

ra

„ZELENÁ SEZNAMKA“

oze mi.cz

… naučte se více užívat svá
občanská práva
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Ekolinka 222 51 83 52*
pátrá, radí, informuje…

Virtuální HRA O ZEMI
Aneb co všechno najdete na www.hraozemi.cz
Ekologická stopa (www.hraozemi.cz/ekostopa)
® Dotazník pro výpočet osobní ekologické stopy
® Srovnání se zeměmi světa
Zelená seznamka - Seznámení s ekol. organizacemi
(www.hraozemi.cz/zelena-seznamka)
Chcete něco udělat pro životní prostředí a nevíte jak?
- Každý může něco udělat - jako spotřebitel, občan či volič
(www.hraozemi.cz/aktivni.shtml)
Anketa - odpovědi známých osobností (www.hraozemi.cz/anketa)
® Jakou máte ekologickou stopu? A jak si myslíte, že ji
můžete zmenšit?
® Co je podle Vás trvale udržitelný rozvoj?
Témata v životním prostředí:
® Vetřelec - odpady, obaly, toxické látky, ekospotřebitelství
® Mlčení jehňátek - účast na rozhodování, ekologická
výchova a vzdělávání, zemědělství, potraviny, GMO, zvířata
® Bezstarostná jízda - doprava, krajina a venkov, energie
a obnov. zdroje energie, ekodům, ekonomika, změny klimatu
® Vřískot - zdraví, hluk
® Volání divočiny - příroda, voda, turistika
Kalendář akcí v občanském sektoru
(http://kalendar.ecn.cz)
Hra o Zemi (www.hraozemi.cz/kampan.shtml)
® Informace o kampani a internetových stránkách
® Hrajete si rádi?
® Co je udržitelný rozvoj?
Odkazy (www.hraozemi.cz/odkazy.shtml)
® Hledáte informace o životním prostředí a udržitelném rozvoji?
® Potřebujete radu, pomoc, konzultaci
Kontakt (www.hraozemi.cz/kontakt.shtml)
® Zelený kruh
® Econnect

… od pondělí do pátku od 10 do 16 hodin na čísle 222 51 83 52
(mimo tuto dobu lze zanechat vzkaz na záznamníku)
… poskytuje základní rady a návody týkající se ochrany životního prostředí a to zejména kontakty na ekologické organizace a instituce, případně
další informační zdroje, kde je možné podrobnější informace získat.
* telefonické poradenství poskytuje Zelený kruh od doby svého vzniku
(listopad 1989). V roce 2002 propagoval Ekolinku i v rámci kampaně
Hra o zemi. Podrobnější informace najdete na www.zelenykruh.cz
a www.hraozemi.cz

Zelený kruh je asociací 26 členských organizací a zajišťuje organizační zázemí
oborové platformy, ke které se hlásí dalších 40 organizací z celé ČR.

Zelený kruh usiluje o prosazování společenského prostředí, které povede
k ochraně přírody a životního prostředí a rozvoji občanských aktivit v této oblasti. Usiluje o vytváření legislativních, finančních aj. podmínek pro vznik a činnost
občanských sdružení v oblasti ochrany životního prostředí a vytváření prostoru
pro účast veřejnosti na rozhodování na všech úrovních. Předpokladem jsou
dobrá informovanost a transparentní rozhodovací procesy s možností zapojení
veřejnosti. Zelený kruh spolupracuje s podobně zaměřenými nevládními organizacemi v České republice i v zahraničí. Více informací na www.zelenykruh.cz

Vydal Zelený kruh, Praha 2005.
Tištěno na recyklovaném papíře.

