Recyklace u vás doma
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Foto: archiv Hnutí DUHA

Pár praktických tipů pro každého

Milá čtenářko, milý čtenáři,
rok za rokem přibývá odpadků v popelnicích. Zboží, které z nákupu nosíme domů,
v supermarketech balí do dalších a dalších zbytečných vrstev. Ve schránkách se vrší
papírové reklamní letáky. Komunální služby nedávají žádnou možnost, jak recyklo
vat zelené zbytky z kuchyně – takže končí ve smetí. Suma sumárum: na každého
z nás připadá bezmála půl tuny komunálního odpadu ročně. Přitom velká většina
českých odpadků se vrší na skládkách nebo se pálí. Recyklujeme méně než každý
šestý kilogram odpadu z našich domácností.
Tipy pro domácnosti
Ale je spousta možností, jak se nekonečné záplavě postavit – a omezit množství
plastů, papíru, zeleného odpadu a dalších zbytků, které se hromadí v naší popel
nici. Proto Hnutí DUHA v této brožurce připravilo praktické nápady, které domác
nostem pomohou. Najdete zde tipy, jak správně třídit odpad, bránit se zbytečným
obalům ze supermarketu a zmenšit obsah vašeho odpadkového koše. Doufáme,
že vám a vaší rodině budou užitečné.
Recyklační služby
Sousedé v Rakousku nebo Německu už využívají kolem poloviny odpadků. Dobré
zkušenosti máme i doma: Hradec Králové, Jablonec nad Nisou i další místa se roz
hodla pro vysokou recyklaci. A šlo by to také v dalších městech a obcích.
Proto Hnutí DUHA prosazuje lepší recyklační služby pro domy a byty, aby třídit odpad
bylo postupně stejně snadné jako jej sypat do popelnice – a využití druhotných surovin
tedy stouplo. Naše práce se však neobejde bez pomoci lidí, jako jste Vy. Jaké,
to se dozvíte na konci brožurky.

Petr Machálek
ředitel Hnutí DUHA
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Kuchyňský a zahradní odpad
Slupky z ovoce a zeleniny, čaj i káva nebo
posekaná tráva či shrabané listí se mohou
změnit v kvalitní kompost: v Německu
jich takto zpracují téměř 80 %. Radnice
českých měst by měly zajistit třídění,
svoz a zpracování tohoto odpadu přede
vším pro ty, kdo jej nevyužijí na zahrádce
či v domácím kompostéru.

Plasty
Na skládce trvá stovky let, než se plasty
rozloží. Výrobci by měli šetřit zbytečný
mi obaly a zároveň zákazníkům zajistit
například vratné lahve.

33 %
Papír
Recyklace šetří lesy. Na českých sklád
kách a ve spalovnách každoročně skončí
kolem půl milionu tun papíru. Do tříděné
ho sběru ale nepatří krabice od nápojů,
umaštěný či voskovaný papír.

Kovy
Těžba rud v dolech způsobuje masivní
devastaci krajiny a toxické znečištění,
hlavně v rozvojových zemích. Recyklace
půldruhého kilogramu železného šrotu
ušetří energii, která je potřebná k nepře
tržitému provozu televizoru po 24 hodin.
Recyklace hliníkové plechovky od limo
nády spotřebuje dvacetkrát méně elek
třiny než její výroba z přírodní suroviny.
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18 %
14 %
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Sklo
Do tříděného odpadu patří jen čisté
sklo, nikoli keramika a porcelán, zrca
dla či žárovky. Recyklace tuny skla
ušetří přes 400 kilogramů exhalací oxi
du uhličitého, hlavní příčiny globálních
změn podnebí.

Zbytek
Řada odložených věcí, například oble
čení, hračky nebo starý nábytek, ještě
může být někomu užitečná. Rozbitá zaří
zení někdy lze rozebrat na součástky a ty
znovu použít. Výrobci by měli dávat před
nost trvanlivé konstrukci a designu, který
umožní snadnou recyklaci, až výrobek
doslouží. Pleny na jedno použití v nákup
ním košíku nebo takzvané kombinované
obaly z více materiálů znamenají více
odpadků ve vaší popelnici.

Foto: Duales Syste Deutschland

Suroviny v popelnici

Víte, že?
Každý den skončí na českých skládkách téměř
5,5 milionu odpadních plastových lahví.
Průměrný Čech vyhodí každé dva měsíce stej
né množství odpadků, jako sám váží.
Recyklace hliníkových plechovek od nápojů,
které končí v popelnicích, by pokryla zhruba
60 % spotřeby této suroviny v automobilce
Škoda.
Recyklací tuny skla se ušetří 1,2 tuny přírod
ních surovin.
Jen supermarkety Tesco rozdaly v roce 2006
českým zákazníkům 140 milionů plastových
tašek na jedno použití.

Na skládkách či ve spalovnách zbytečně
končí statisíce tun materiálů, které by šlo
znovu použít: papíru, hliníku, plastů, dře
va, železa a dalších. Každou tunu surovin,
jež se namísto recyklace ocitne v odpad
kovém koši, bude potřeba někde vytěžit,
vydolovat či vykácet a posléze zpraco
vat v továrně. Často s velkým znečiš
těním a dalšími ekologickými škodami.
Spotřebuje se tak navíc velké množství
energie – a potažmo ropy, plynu či uhlí.
Vydolovaná země
Těžba nerostných surovin vyvolává dal
ší znečištění i velké škody na krajině. Na
každou tunu vyrobeného hliníku připa
dají čtyři tuny těžebních odpadů plus dal
ší zbytky ze zpracování. Produkce plas
tů spotřebuje osm procent světových
dodávek ropy.

Lesní noviny
Recyklace každých řádově 60–120 kilo
gramů papíru zachrání jeden strom –
záleží na jeho velikosti. Zároveň papírny
spotřebují velké množství energie a vody.
Průmyslová stopa
Průmyslové zpracování přírodních suro
vin spotřebuje kvanta energie – a způ
sobuje tedy zbytečné exhalace oxidu
uhličitého. Zdraví a kvalitu života lidí
v okolních obcích poškozuje znečištění
z továren. Produkce kovů je zdrojem asi
čtvrtiny světových toxických emisí.
Chemický koktejl
Některé chemikálie, které se používají
při výrobě každodenního zboží, se velmi
pomalu rozkládají. Postupně se proto
ukládají v našem těle. Další látky poško
zují funkci hormonů.
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Dobrou zprávou je, že každý může
pomoci, aby odpadu ubývalo a kles
lo plýtvání vzácnými přírodními suro
vinami. Jak na to?
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Foto: Denisa Blatná

Tipy pro
každého

Tipy pro každého
Víte, že?

Foto: www.patagonia.com

Třicet recyklovaných PET lahví stačí k výrobě
jedné fleesové bundy, na tričko jich stačí pět.

Méně
Můžete využít nejrůznějších služeb, které vám umožní nekupovat domů zboží, kte
ré vlastně nepotřebujete: pronájem nástrojů a zařízení, knihovny a půjčovny DVD
či videokazet, čistírny. K Vánocům věnujte raději třeba lístek na koncert než věc,
kterou obdarovaný možná nepotřebuje. Odmítněte v obchodě zbytečné obaly či plasto
vé tašky. Dejte přednost čerstvé zelenině a ovoci před konzervami a předpřipravenými
jídly: ušetříte tak zbytečné obaly. Vybírejte si zboží, které je trvanlivé a lze jej snad
no opravovat.
Dvojí život
Spoustu odpadu lze ušetřit úplně jednoduše: opravou oblečení, nábytku, bot, elek
trospotřebičů a dalšího zboží, namísto abychom je vyhodili a koupili nové. Nákupem
v secondhandech a bazarech pomáháme dát věcem druhý život. Vybírejte nápoje
ve vratných obalech. Žádejte po svém zaměstnavateli nebo škole, ať zajišťují šál
ky, ručníky a další potřeby na opakované používání, nikoli jednorázové z papíru či
plastů.

Recyklace pouhých 670 hliníkových plecho
vek stačí k výrobě jednoho bicyklu.

Recyklace
Snažte se recyklovat materiály, které jde znovu použít – doma, v práci, ve škole.
V obchodech kupujte zboží z recyklovaného odpadu. Kompostujte zbytky z kuchyně
nebo ze zahrady. Obraťte se na radnici nebo obecní úřad, ať zajistí lepší recyklační
služby. Může zřídit odvoz tříděného sběru přímo od domu, postavit více barevných
kontejnerů, rozšířit sbíraný odpad o další druhy, vybudovat ve vaší ulici společný
kompostér.

Koblihy v igelitu zdaleka nejsou ten nejhorší
příklad. Některé supermarkety jdou se zbyteč
nými obaly tak daleko, že fólii přidávají dokon
ce i na banány, slupka neslupka.

Na dalších několika stránkách uvádíme konkrétní tipy a rady, co dělat třeba s plenami,
kam odnést baterie nebo hliníková víčka, jak nakládat s odpadky z kuchyně nebo co
provést se starým počítačem.
Foto: Denisa Blatná

6

Plechovky a konzervy
Hliník z plechovek od nápojů, kelímků od mléčných výrobků a dalšího zboží je důležitá
surovina. Naštěstí nezabere moc místa, takže jej můžete do krabičky sbírat řadu
měsíců a poté odevzdat. Měli by jej brát ve sběrném dvoře, ve větších městech
často poslouží také ekoporadny. Recyklovat lze i železné konzervy, ale jejich využití
je kvůli příměsi cínu komplikovanější – takže doporučujeme je raději rovnou neku
povat.
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Foto: Ivo Kropáček/Hnutí DUHA
Foto: www.freedigitalphotos.net

Baterie
Baterie jsou maličké, takže nezaberou mnoho místa. Ale obsahují silně toxické těžké
kovy. Proto by rozhodně neměly skončit v popelnici. Speciální nádoby na sběr baterií
bývají v některých obchodech, školách nebo na obecních úřadech. Také je lze ode
vzdat při zvláštním svozu nebezpečného odpadu nebo do sběrných dvorů. Namís
to baterií na jedno použití si pořiďte akumulační baterie, které je možné znovu
nabít.

Foto: www.imageafter.com

Kuchyňský a zahradní odpad
Asi třetinu odpadků produkovaných v každé domácnosti tvoří takzvaný zelený odpad:
zbytky z kuchyně, posekaná tráva či ořezané větve. Obvykle končí v koši, v popel
nici a nakonec na skládce. Tam se rozkládá a vzniká metan, silný skleníkový plyn.
Přitom zelené odpadky mohou posloužit jako výborná surovina. Není totiž nic snad
nějšího, než si po vzoru tisíců dalších domácností zřídit doma kompostér. Nepotře
bujete k tomu zahrádku, stačí balkón. Nebo se můžete dohodnout s pár sousedy
a radnicí a zřídit před domem obecní kompostér, který bude vyvážet radnice (nebo
kompost můžete použít sami namísto rašeliny).
Praktické rady: www.hnutiduha.cz/kompost

Tipy pro každého
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Foto: Ivo Kropáček/Hnutí DUHA

Sklo
Na skládkách u nás končí skoro 50
tisíc tun skleněných obalů ročně. Sklo
lze recyklovat prakticky donekonečna,
aniž by – na rozdíl třeba od papíru
– ztrácelo na kvalitě. Určitě se s ním
proto vydejte k nejbližšímu kontej
neru. Ještě lepší je ovšem skleněné
obaly použít znovu. Tavení při recykla
ci samozřejmě také spotřebuje dost
energie.

Foto: Denisa Blatná

Elektrické zboží
Kompletní – nerozebrané – staré tele
vize, pračky, ledničky, počítače, mobi
ly, žehličky a další elektrické zboží od
vás výrobce musí odebrat a zajistit
jejich recyklaci. Více informací včetně
adres všech míst, kde staré spotřebi
če vybírají, najdete pro takzvané bílé
zboží (kuchyňské a koupelnové spotře
biče) na www.elektrowin.cz/zpetny_odber, pro spotřební elektroni
ku (TV, rádia a podobně) na www.
asekol.cz/Sběrná místa a zářiv
ky na www.ekolamp.cz/index2.
php?stranka=systemsberu/
seznammistzo.

Foto: www.popolini.cz

Pleny
Jednorázové pleny z jediného dítěte vytvoří asi tunu odpadků ročně: množství odpovída
jící kompletní produkci dvou průměrných Čechů. Na skládce se rozpadnou za 200
až 400 let. Látkové pleny lze použít mnohosetkrát po sobě. Řada rodičů jim dává
přednost, aby ušetřili místo v popelnici i tisíce korun ročně.
Praktické rady: www.zelenabrana.cz/rosa/index.php?id_h=1&id_m=0
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Foto: Luděk Janda/ Hnutí DUHA

Plasty
Pokud u vás nejsou zvláštní kontejnery na odpadní PET lahve, ostatní plasty a tetrapa
kové obaly, žádejte po radnici nebo obecním úřadu, ať je zavedou. Čerstvá voda
z kohoutku má často lepší kvalitu než balené vody: proto ledaskdy nemá smysl kupovat
drahou v plastu. Hnutí DUHA prosadilo do zákona pravidlo, že každý supermarket
musí zákazníkům dát možnost, aby si vybrali limonády, minerálky a sirupy také ve
vratných lahvích. Pokud je v regálu nenajdete, urgujte Českou obchodní inspekci:
kontakty pro svůj kraj najdete na www.coi.cz.

Foto: www.sxc.hu

Papír
Papírové vlákno jde použít pětkrát až sedmkrát, což ušetří dřevo pro jiné, důležitěj
ší účely. Lze udělat i více než jenom nosit odpadní papír k recyklaci do kontejneru.
V kuchyni můžete mít textilní utěrky a ubrousky namísto papírových. Kupujte výrobky
– třeba bloky, sešity a obálky – z recyklovaného papíru. Obálku z dopisu, který jste
dostali, můžete použít znovu. Nenechte se zaplavovat reklamními letáky: nalepte
na svoji poštovní schránku upozornění, že je nechcete dostávat.

Kresba: © by the California Integrated Waste
Management Board. All rights reserved.

Tipy pro každého

V obchodě
Každý rok se u nás vyhodí přes tři čtvrtě
milionu tun obalových materiálů. Žádej
te zboží bez zbytečných obalů. Přede
vším menší obchody většinou balí méně
než supermarkety. Ve větších obchodech
by měli povinně nabízet nápoje ve vrat
ných lahvích. Pokud je nenajdete, lze vybí
rat plastové obaly raději než tetrapakové:
snadněji a účinněji se recyklují. Na nákup

si vezměte vlastní plátěnou tašku, abys
te nepotřebovali jednorázové igelitky. Přes
místní bioklub můžete odebírat zdravou
zeleninu od ekologických zemědělců
z okolí města, dostanete ji většinou bez
zbytečných obalů ve vratné bedně: více
na www.hnutiduha.cz/bio.

V práci
Pokud váš zaměstnavatel poskytuje pra
covníkům nápoje, přimějte jej, aby použí
val skleničky nebo hrnky – namísto plas
tových kelímků na jedno použití. Do
umývárny žádejte textilní ručníky namísto
papírových. Tiskněte na obě strany papí
ru a pouze dokumenty, které opravdu
potřebujete. Nechávejte recyklovat toner
v tiskárnách.
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Foto: Duales System Deutschland

Recyklační služby
Vůbec nejlepší recyklační služby
zajišťuje odvoz tříděného odpadu pří
mo od domu. V Českém Těšíně, Hodo
níně a dalších městech či obcích jej už
zavedli. Žádejte po své radnici či obec
ním úřadu, aby se k nim přidal – a aby
sváželi i zelený odpad z kuchyní či
zahrad. Třídění odpadů mají na sta
rosti jednotlivé obecní nebo městské
úřady. Stejně tak se na ně obraťte,
pokud jsou barevné kontejnery na
sběr k recyklaci přeplněné nebo
příliš daleko. Více na www.hnutiduha.cz/recyklacniobce.

Nedůvěřujete třídění odpadu?
Bez obav, tříděný odpad se opravdu
recykluje. Že jste viděli, jak sesypá
vají odpadky z barevných kontejnerů
do obyčejného popelářského vozu?
Většinou jde o nedorozumění: uvnitř
některých aut je několik oddělených
prostorů, kam sypou různé druhy
odpadu. Nebo mohlo jít o vzácný pří
pad, kdy byl obsah kontejneru smí
chaný s něčím jiným. Hnutí DUHA
prosazuje, aby vedle kontejnerů kaž
dá obec dostávala od města nebo
obce sadu vlastních pytlů na třídění,
které budou svážet přímo od domu.

Jak správně třídit odpad

ü
û

Sklo
Lahve, skleněné nádoby, střepy
Keramika, porcelán, autosklo, drá
těné sklo a zrcadla, TV obrazovky
è Lahve by neměly obsahovat uzá
věry – ale není potřeba odstraňovat
kroužky kolem hrdel.

ü
û

Krabice od nápojů
Sešlápnuté nápojové kartony od
mléka nebo džusů včetně případného
víčka
Jiné druhy vícevrstvých obalů
è Nápojové kartony především od
mléka je vhodné před vytříděním lehce
vymýt studenou vodou.

ü
û

Plasty
Sešlápnuté PET lahve včetně víčka a etikety, kelímky, sáčky a tašky, fólie,
výrobky z plastů, plastové obaly, láhve a kanystry, pěnový polystyrén
Novodurové trubky, obaly od olejů a nebezpečných látek (hnojiva, chemikálie,
barvy), linolea a další výrobky z PVC, molitan, umělé textilie, pryže, plastové díly
s kovovými částmi
è Není nutné plastové kelímky důkladně vymývat: drobné znečištění při dalším
zpracování nevadí.

ü
û
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Kresby: © by the California Integrated Waste
Management Board. All rights reserved.

Papír
Noviny a časopisy, kancelářský
papír, reklamní letáky, sešity, krabice,
lepenka, kartón, papírové obaly
Mokrý a mastný papír, uhlový,
voskovaný či dehtový papír, hygienické
potřeby
è Není nutné odstraňovat kancelář
ské svorky nebo foliové okénko z obá
lek.

A co je u všech všudy tohle?
Někdy není snadné poznat, z čeho obal od zboží vyrobili. Do kterého kontejneru patří? Snadná pomoc. Na výrobku najdete
symbol
a v něm zkratky a čísla. Podle nich poznáte materiál.
Číslo
a zkratka
na obalu

Materiál

Příklad použití

Co s ním

1 – PET

PET

Lahve od nealkoholických nápojů

Zvláštní kontejnery na PET lahve nebo kontejnery na
směsný plast

2 – HDPE

vysokohustotní
polyetylen

Obaly od šamponů a čisticích prostředků

Kontejnery na směsný plast

3 – PVC

PVC

Obaly od některých salátů, zubních kartáčků, zmrzlinových dortů

Do popelnice – nejlépe ale zboží v PVC obalech nekupuvat

4 – LDPE

nízkohustotní
polyetylen

Plastové sáčky, fólie, tašky

Kontejnery na směsný plast

5 – PP

polypropylen

Obaly od sladkostí a slaných pochutin

Kontejnery na směsný plast

6 – PS

polystyren

Pěnový polystyren, některé kelímky od jogurtů nebo z nápojových
automatů

Kontejnery na směsný plast – ale v některých městech
neberou pěnový polystyren (bude uvedeno na kontejneru).

20, 21, 22
– PAP

vlnitá lepenka, hladká
Nejrůznější krabice a papírové výrobky
lepenka, papír

Kontejnery na papír

40 – FE

ocel

Konzervy

Kontejnery na kovy, sběrný dvůr

41 – ALU

hliník

Alobal, většina víček od jogurtů, nápojové plechovky

Do sběrného dvora, více na str. 7

70, 71, 72
– GL

sklo

Lahve na nealko a pivo, zavařeniny aj.

Kontejnery na sklo – nejlépe třídit barevné od bílého skla

80–98 – C/

vícevrstevné obaly

Obaly složené z více různých materiálů, které od sebe nelze ručně
oddělit. Za lomítkem je značka materiálu, který v obalu převažuje.

Kontejnery na směsné plasty

81 – C/PAP

papír + plast

Nápojový kartón od polotučného mléka

84 – C/PAP

papír + plast + hliník

Nápojový kartón od trvanlivého mléka nebo džusu

90 – C/ALU

plast + hliník

Obal od kakaa
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Některá města mají zvláštní oranžové kontejnery; jinde
kontejner na směsné plasty, pokud je na něm označení, že
berou i nápojové kartony.
Některá města mají zvláštní oranžové kontejnery; jinde
kontejner na směsné plasty, pokud je na něm označení, že
berou i nápojové kartony.
Do popelnice

Lepší recyklační služby
Víte, že?

Hnutí DUHA prosazuje snadnější recyklaci

Německo či Rakousko recyklují už kolem
poloviny komunálního odpadu. V belgickém
Vlámsku je to dokonce 70 procent.

Proč recyklujeme jen necelých 16 procent odpadků, zatímco v některých ze sou
sedních evropských zemí využijí několikrát větší podíl? Příčinou jsou špatné recyk
lační služby. Popelnice stojí před každým domem. Ale k barevným kontejnerům na
tříděný odpad to průměrná česká domácnost má skoro 140 metrů daleko. Pro
to Hnutí DUHA prosazuje sadu opatření, která zajistí lepší recyklační služby pro
domácnosti.

Foto: Denisa Blatná

Za zbytečné obaly v supermarketu platíme
dvakrát. Nejprve prodražují zboží, potom zvy
šují náklady na likvidaci odpadu – a potaž
mo prodražují popelnice.

Lepší recyklační služby
Chceme, aby místní úřady zajistily pro
každou domácnost dobré recyklační
služby – tak, aby třídit odpadky bylo
postupně stejně snadné jako je sypat
do popelnice. Svážet musí hlavní druhy
tříděného odpadu: plasty, sklo, zelený
odpad z kuchyní a zahrad, papír a kovy.
Recyklace se tak stane každodenní
samozřejmostí.
Proto Hnutí DUHA pracuje s obcemi
a městy, které mají zájem lepší recyk
lační služby pro své občany zavést. Radí
me jim s praktickým řešením projektů.
Zajišťujeme také informace o zkušenos
tech evropských měst, která podobné
programy úspěšně zavedla.

Nové zákony
Hnutí DUHA také prosazuje několik
změn v zákonech, jež pomohou recyk
laci. Patří mezi ně spravedlivé, moti
vační poplatky nebo základní standard
recyklačních služeb, které by každá
radnice měla lidem poskytovat.
Nová legislativa by měla zajistit, aby se
recyklace v České republice zvýšila na
50 %: tedy úroveň úspěšných evrop
ských států. Když mohou podobnou
kvalitu života pro své občany zajišťo
vat naši sousedé, proč ne také my?
Navrhujeme také další opatření, která
budou motivovat výrobce, aby dodávali
snadněji recyklovatelné zboží a nezahl
covali domácnosti zbytečnými obaly.

Více o našem programu najdete na www.hnutiduha.cz/odpady
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Hnutí DUHA s úspěchem prosazuje ekologická řešení, která zajistí zdravé
a čisté prostředí pro život každého z nás. Navrhujeme konkrétní opatření, jež
sníží znečištění vzduchu a vody, pomohou omezit množství odpadu, chránit krajinu
nebo zbavit potraviny toxických látek. Naše práce zahrnuje jednání s úřady a politi
ky, návrhy zákonů, kontrolu průmyslových firem, pomoc lidem, rady domácnostem
a vzdělávání, výzkum, informování novinářů i spolupráci s obcemi. Hnutí DUHA
působí celostátně, v jednotlivých městech a krajích i na mezinárodní úrovni. Je čes
kým zástupcem Friends of the Earth International, největšího světového sdružení
ekologických organizací.

A ›
		
T ›
F ›
E ›
		

Bratislavská 31
602 00 Brno
545 214 431
545 214 429
pratele@hnutiduha.cz
www.hnutiduha.cz

Prosazujeme lepší recyklační služby pro domácnosti a pomáháme lidem s recykla
cí. Ale naše práce se neobejde bez finanční pomoci lidí, jako jste Vy. Více
o tom, jak můžete pomoci, si přečtěte na následující straně.
Vydalo Hnutí DUHA, duben 2007.
Sazba: Luděk Janda
Vytištěno na recyklovaném papíře.

Foto: Ivo Kropáček/Hnutí DUHA

Tisk tohoto materiálu podpořila organizace CEE Bankwatch Network, jejímž čle
nem je Hnutí DUHA.
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Práce Hnutí DUHA se neobejde
bez pomoci lidí, jako jste Vy.
Zatímco lobbisté průmyslových společností disponují milionovými rozpočty na pro
sazování svých komerčních zájmů, my jsme závislí na pomoci veřejnosti.
Mají-li naše programy přinášet konkrétní výsledky, musejí být dlouho dopředu pečlivě
připravované. Nejúčinnějším způsobem, jak podpořit naši práci, je proto zasílat pravi
delný drobný příspěvek (50, 80 nebo 100 Kč měsíčně) trvalým příkazem z Vašeho
bankovního účtu. Právě taková forma podpory nám umožní úspěšně prosazovat
zdravé a čisté prostředí pro každého z nás.
Když nám budete posílat pravidelný drobný příspěvek, stanete se členem klubu Přátelé
Hnutí DUHA a získáte řadu výhod:
è Třikrát ročně Vám zdarma pošleme šestnáctistránkový Magazín v tištěné nebo
elektronické podobě.
è Každý rok na jaře dostanete výroční zprávu.
è Zájemcům budeme pravidelně posílat e-mailem stručný čtrnáctideník Duhovky.
è Těm, kteří mají zájem o literaturu s ekologickou tématikou, nabízíme 5% slevu
v našem internetovém knihkupectví. Dále Vám nabízíme 15% slevu na nákup
propagačních předmětů Hnutí DUHA.
è Automaticky Vám také zašleme potvrzení o daru, na jehož základě si částku nad
1000 korun ročně můžete odepsat z daňového základu.

Podrobné informace o možnostech podpory naší práce
najdete na www.hnutiduha.cz/podpora.
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