ROZJÍŽDÍME



VELKOU VÝZVU



VĚC, KTERÁ SE BEZ TEBE
NEHNE Z MÍSTA

K čemu je to dobré? Průmysl konečně zainvestuje do
tolik potřebných moderních řešení a čisté energie,
aby posílil svoji konkurenceschopnost. Začne pořádné zateplování domů, zlepší se úroveň veřejné dopravy, v obchodech se objeví více české zeleniny a ovoce,
recyklace bude mnohem snazší než teď. Díky změnám
posílí ekonomika, sníží se rodinné účty, klesne naše
závislost na dovozu energie. A hlavně, srazíme náš příspěvek ke globálnímu znečištění.
Zákon vytváříme podle úspěšného britského vzoru. Při
jeho přípravě nám pomáhají odborníci Ekologického
právního servisu.
Tento průlomový zákon s námi můžeš
prosadit i ty.



O globálních změnách klimatu už nestačí jen mluvit. Ekologická organizace Hnutí DUHA prosazuje zákon, který způsobí, že se začne taky něco dít. Určí totiž něco jako jízdní řád
snižování exhalací skleníkových plynů – konkrétně o dvě
procenta ročně po dalších čtyřicet let.

ROZJÍŽDÍME VELKOU VÝZVU

Rozjíždíme Velkou výzvu
Věc, která se bez tebe nehne z místa

týdeník Respekt, 29. března 2009
„…ekologické Hnutí DUHA představuje svou Velkou výzvu – promyšlenou, ambiciózní a možná i nejucelenější vizi budoucnosti, jaká je v Česku k mání.“

Aby se nám podařilo důležité změny prosadit, potřebujeme pomoc lidí, jako jsi ty.
Každý email, který poslancům odešleš z webu www.velkavyzva.cz,
nás společně přiblíží k úspěchu.
Pošleš-li z festivalového stanu Hnutí DUHA korespondenční lístek poslanci za svůj kraj, pomůžeš ho přesvědčit k podpoře Velké výzvy. Ještě lepší bude osobní dopis.
Daruj svým známým placku Velké výzvy a nezapomeň
jim poradit, aby také napsali svým poslancům.
Napiš SMS. Po odeslání zprávy ve tvaru PMS VYZVA JMENO PRIJMENI na
telefonní číslo: 9030908 přijde českým poslancům e-mail:
„Zasaďte se prosím o přijetí nového zákona, který závazně stanoví snižování
exhalací skleníkových plynů v České republice o 2 % ročně.“
Odeslání SMS stojí 8 Kč (včetně DPH). Získané peníze budou využity k financování provozu systému zasílání SMS výzev. Více informací o kampani
a případná oznámení o vyřazení z databáze na info@velkavyzva.cz. Provoz
systému technicky zabezpečuje agmo cz, s. r. o.

Linda Jablonská, dokumentaristka
„Snížit závislost na dovozu surovin ze zahraničí a neničit si přírodu těžbou doma by mělo patřit k českým
prioritám. Doufám že tato kampaň ke změně priorit
a následně i zákonů přispěje.“



Václav Havel, bývalý prezident
„…jsme na této Zemi pouhými hosty… na našem
zodpovědném chování závisí i prostředí, které se
utvářelo miliardy let a bez něhož bychom nejen přišli
o svobody a civilizační vymoženosti, z nichž máme
to štěstí se radovat, ale nakonec i o právo na této
planetě vůbec být.“

JEDOU V TOM S NÁMI

Jan Budař a Eliščin band
„Věřím tomu, že jsme všichni součástí jednoho velkého
organismu společně s naší planetou Zemí. A proto rád
podporuji tuto kampaň a její snahu hledat řešení, jak
zlepšovat náš přístup a naši péči o tento zázračný
organismus.“

V Česku se každoročně prodá kolem dvou milionů nových mobilních
telefonů, k ekologické likvidaci se jich ale vrátí jen několik stovek.
95 % procent surovin, které obsahují – například měď, nikl, zinek
a stříbro –, lze použít znovu, a ušetří se tím spoustu energie. Zatím
ale leží většina nepotřebných mobilů někde v šuplíku.
Kdo nakupuje v menších obchodech, ví, že mají své kouzlo. Navíc
bývají bez problému dostupné pěšky, na kole či městskou dopravou.
Oproti tomu za nákupy do příměstských nákupních center už každý
vyráží autem. Výsledkem je, že k brněnské Olympii přijede až 14 tisíc
automobilů za den.
Výroba hliníkových plechovek je pětadvacetkrát energeticky náročnější než produkce skleněných lahví. Hliníkovým obalům je nejlépe se
vyhnout. Pokud to nejde, je potřeba je recyklovat. 500 recyklovaných
plechovek vystačí na nový rám jízdního kola, 1500 na sedmimetrový
skládací žebřík.

MÁ TO SMYSL, MÁ TO VÝSLEDKY

Plzeňský Prazdroj zavedl o pětinu lehčí pivní lahve. Vedle nižší spotřeby
písku na výrobu lahví ušetří také spoustu energie – za jediný rok to dělá
stejné množství jako spotřeba elektřiny v 16 tisících domácností. Díky lehčím
lahváčům vyjelo na silnice v přepočtu o dvanáct stovek méně kamionů.

Oblékněte se do trička, které je
desetkrát šetrnější k životnímu
prostředí než běžně dostupné
svršky. Nízkoemisní tričko si můžete vybrat u našeho stanu nebo
na webu www.velkavyzva.cz.
Staňte se přáteli Velké výzvy na
Facebooku a stahujte krátká videa, fotky, tapety a bannery na
webu www.velkavyzva.cz.
Pište na info@velkavyzva.cz.

Bratislavská 31, 602 00 Brno, tel.: 545 214 431, www.hnutiduha.cz
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