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„Překvapte nejen dárkem“, „Balení je 
zábava“, „Vyber kvalitní balicí papír“, 
„Lépe než nůžky může posloužit ro-
tační kruhový řezač na papír“…. 

V předvánočním čase se na kaž-
dém rohu setkáváme se spoustou 
rad na různé způsoby a možnosti ba-
lení dárků.  A právě z tohoto důvo-
du vzniká v období Vánoc obrovské 
množství odpadu, větší než v průbě-
hu roku. 

Ve vánočním šílenství nakupuje-
me a nakupujeme… Mnozí se snaží 
obdarovat své blízké lépe než loni a 
předloni a vše balí do toho „nejlepší-
ho“ papíru a celofánu dozdobeného 
obrovskou mašlí. 

Proč si děláme věci složité? Dárky 
mohou být i v pěkném obalu z loňska, 
přírodních stuh z lýka nebo materiálů, 
které už v domácnosti máme. 

Nejhorší volbou je právě nová role 
barevného papíru, lesklé luxusní role 
a mašličky se totiž nedají recyklovat. 
Obaly a ozdoby vyhodíme do popelni-
ce a po nás potopa. 

A nezapomínejte, že i na výrobu 
těchto nerecyklovatelných věcí je 
spotřebováno velké množství ener-
gie, vody a primární suroviny. Papírny 
obecně patří k velkým znečišťovate-
lům životního prostředí, a to je určitě 

OBYČEJNÝ recyklovaný papír, i když 
na první pohled nevypadá nijak „svá-
tečně“, můžete jej ozdobit dle libostí – 
vyšít, orazítkovat vánočními motivy, 
ozdobit přírodním materiálem, advent-
ními symboly… Foto: archiv MMJ

„..mašli, aby tě našli…“

jihlava.cz/bezodpadu

Papír se vyrábí ze dřeva.
Papír je možno 
recyklovat až 7x. 
Strom už vyrobit nejde... 

Šetři zdroje. 
Nakupuj s rozumem.

Separovaný papír 
z jihlavských domácností 
na třídičce 
v Hruškových Dvorech.

o důvod navíc, proč papírem neplýt-
vat. 

Podívejte se na stránky www.ekova-
noce.cz nebo třeba www.czechzero-
waste.cz, kde najdete spoustu rad, jak 
krásně jednoduše a ekologicky zabalit 
dárky. (zdroj: www.ekovanoce.cz)

Musíš do školy, 
do práce, musíš platit, 
dodržovat pravidla, 
musíš pořád na něco myslet, ... 

Jednu věc ale prostě nemusíš 
– nemusíš po sobě nechávat 
haldy obalů a nepořádku. 
A když už, házej je tam, kam patří.  
 

Jde to bez odpadu, 
beze všeho.

jihlava.cz/bezodpadu

Tipy na (vánoční) trhy
Nechte si nalít punč do vlastního hrnečku, určitě bude chutnat mnohem 

lépe. I nějakou tu dobrotu si můžete nechat naservírovat do vlastní krabičky.

Nenakupujte bezhlavě, kupujte to, co potřebujete a upřednostňujte nebale-
né výrobky, popř. lépe recyklovatelné obaly. -tz-


