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Vánoční svátky jsou časem, kdy se
navzájem obdarováváme. Dělá nám dob-
ře myslet na přání a potřeby našich blíz-
kých a podle nich volit vhodné dárky.
V  dětském věku dárky hlavně přijímá-
me, postupem času s dospíváním se učí-
me rovnováze braní a dávání a objevuje-
me, že je to právě tato rovnováha,
ve které se vztahům daří nejlépe.

Zkusme si v tomto čase představit, že
do našeho srdce mezi své blízké vezme-
me i naši planetu Zemi a zeptáme se, ja-
ké přání a potřeby má ona. Vystupme
z  role dítěte, zvyklého stále jen brát, a
postavme se do role dospívajícího, který
se učí i dávat.

Možná při tom přijdeme na to, že ta-
to malá změna postoje a úhlu pohledu je
tím kouzlem, kterým vyléčíme sebe i
planetu z nemoci zvané oddělenost a za-
čneme prošlapávat cestičky do světa, ve
kterém jsme v jednotě se vším a se vše-
mi. Je to svět, ve kterém žádný čin není
příliš malý a bezvýznamný, protože náš
záměr a úmysl zanechává nesmaza-

telnou stopu, po které se za námi
mohou vydat další a další, až se z těch
steziček postupně stane široká a dobře
prošlapaná cesta, po které se odváží
vydat úplně každý.

Připravili jsme pro vás dárkové
balíčky, vzniklé s respektem a v lásce

k  planetě, které obsahují produkty
z přírodních surovin, zabalené do ma-
teriálů, který je běžně považován za
odpad. Právě takovými dárky můžeme
společně začít psát nový příběh naše-
ho světa – příběh o úctě a respektu
k  bohatství, kterým nás naše planeta
obdarovává, o vzájemné štědrosti a
radosti ze sdílení.

Zveme vás k tomu, abyste nám na-
psali o tom, jak planetě děkujete za je-
jí štědrost a velkorysost, kterou nás
zahrnuje. Podívejte se na vlastní svět
jinýma očima a dejte vědět o  vděč-
nosti, se kterou oplácíte planetě její
nezištné dary. Podívejte se na svůj
běžný den i větší projekty a nezapo-
mínejte ani na úplné maličkosti: ku-
pujeme-li biopotraviny, snižujeme ob-
sah chemie v půdě, nákupem potravin
bez obalu netvoříme zbytečný odpad.
Planeta nám bude vděčná za každé
zachráněné zvíře, zeleninu pěstovanou
s láskou na vlastní zahradě či mořskou
pláž nebo kousek lesa, které zbavíme
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odpadků, jež tam zanechali jiní. Počítá
se i to, že se vyhýbáme výrobkům na
jedno použití, lahvované vodě, naku-
pujeme u místního farmáře místo v su-
permarketu.

Na vaše příspěvky se budeme těšit do
konce prosince. Pište, foťte, kreslete,
tvořte – výsledky nám posílejte na
email vzkaz@tierraverde.cz.

Příspěvky tří z vás, které se nám budou
nejvíc líbit, odměníme v lednu balíčkem
a rovněž necháme zveřejnit formou in-
spirativní koláže v únorovém čísle
Pravého domácího časopisu, kam se
sejdou i podobné příspěvky čtenářů.

SK - Vianočný Dobrý trh

Stará tržnica, Bratislava, 19.12.2015 10-20h

http://dobrytrh.sk/stara-trznica
"Vianočné vydanie Dobrého trhu opäť oživí Starú
tržnicu aj priľahlé ulice a námestia! Nenechajte si
ujsť skvelú príležitosť dokúpiť pred sviatkami
kvalitné a poctivé potraviny, darčeky a zabaviť sa pri
kultúrnom programe."

Kalendář: ekoalchymie.cz/prednasky.html
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