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Pro všechny lidi, kteří se dívají dopředu
a chtějí po sobě zanechat svět v lepším stavu,
než v jakém byl, když na něj přišli.

O autorovi

Christoph Schulz je ekologický podnikatel a společně se svými
přáteli bojuje proti zamořování životního prostředí plastovým
odpadem. Jako vystudovaný bankovní úředník a specialista na
online marketing spojuje v projektu CareElite – Be Natural
Change své odborné znalosti s vášní pro ochranu životního
prostředí. Od roku 2017 se stále více lidí přidává k jeho myšlence zbavit svět plastového odpadu.

Na jeho blogu www.careelite.de najdete novinky týkající se
přirozeného života bez plastů.
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PŘEDMLUVA
„Řekni mi, babi, čím jste si vlastně dříve čistili zuby?“ – „Přece dřevěným kartáčkem,“ odpověděla mi babička s naprostou
samozřejmostí. Byl jsem překvapený. Rozhovor, který vypadá, jako bych se s babičkou bavil, když mi bylo deset, proběhl
zhruba před dvěma lety a mně tenkrát bylo 27 let. A mít zubní kartáček ze dřeva rozhodně nebyla samozřejmost. Příčina,
proč jsem s touto otázkou přišel až takhle pozdě, vězela pouze
a jen ve mně. Univerzálně používané plasty jsem do té doby
vnímal výhradně skrz jejich dokonalost a užitečnost, ani trochu jsem o nich nepochyboval. Nyní se ale zhluboka nadechnu
a začnu pěkně popořadě.
Když mě v roce 1988 máma přivedla na svět, ocitl jsem se
přímo uprostřed „doby plastové“. Lékaři mě drželi v jednorázových plastových rukavicích a pupeční šňůru mi přestřihli nůžkami se zelenou plastovou rukojetí. Táta si v igelitové
tašce přinesl laskominu na zklidnění nervů – čokoládu, která
byla dvakrát, možná i třikrát zabalená v různých plastových
obalech. Mnohostranné plasty zažívaly v osmdesátých letech
20. století skutečný boom, a to nejenom v nemocnicích. Kdepak: plasty byly a jsou úplně všude. Zatímco dříve se ještě
v mnoha vesnicích mohly nepoužitelné plasty zahrabávat do
země, dnes nám již přerůstají přes hlavu – a to nikoli jen u nás,
nýbrž všude ve světě. Plasty totiž nejsou biologicky odbouratelné a zůstávají s námi navěky.
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Potvrdil mi to zážitek z cesty po Srí Lance, který se mi zaryl
hluboko do paměti: Po hodině surfování na jihu ostrova jsem se
šel projít několik kilometrů podél vody. Již při surfování jsem
narazil na jeden či dva plastové kelímky, při procházce po pláži
jsem si ale musel nevěřícně promnout oči. Na písečné pláži vlny
převalovaly sem a tam neuvěřitelné množství plastových láhví,
kelímků, polystyrenových krabiček a plenek spolu s uhynulými
rybami a ptáky. Tento obraz zkázy byl stejně nesnesitelný jako
zápach, který ho doprovázel. Mezi vyhozenými jednorázovými
obaly jsem objevil i plastovou láhev, která byla stará minimálně
20 let. Její přibližný věk totiž prozradilo vytištěné datum spotřeby. Trochu vybledlé, ale přesto stále dobře čitelné. Na jejím
dlouhém průhledném hrdle stálo: Spotřebujte do 18. 5. 1986.
V tu chvíli mi to došlo: „Plasty vydrží věčně.“
To byl pro mě rozhodující podnět, abych vypověděl válku
nesmrtelnému plastovému odpadu. Přišel jsem, viděl jsem
a zjistil jsem. Už jsem nemohl dál stát stranou. Film Plastic
Planet od Wernera Booteho byl pro mě tou příslovečnou ránou do palice, po které se mi v hlavě rozsvítilo. Kdyby plasty
existovaly již ve středověku, mohl bych na pláži klidně najít
plastovou láhev s datem spotřeby do konce roku 1568. Neboť zhruba 500 let trvá, než se běžná plastová láhev rozpadne
v moři v důsledku omílání a působení slané vody, větru a vln
na neviditelné částečky plastu, tzv. mikroplasty. S každým slovem, které jsem si přečetl, slyšel či zapsal o tolik opěvovaných
plastech, jsem čím dál více poznával jejich úskalí. Uvědomil
jsem si, že sám jsem dosud plasty používal nadměrně, a tím
jsem byl součástí problému. Rozhodl jsem se proto, že se budu
podílet na řešení – pokusím se žít bez plastů, jak to jen půjde.
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Předmluva

O dva roky později jsem napsal tuto knihu, abych se s ostatními podělil o své čerstvě nabyté vědění a poznatky, a to v podobě jednoduchého programu, který vás v několika málo krocích
naučí žít bez plastů. Nebylo to tak, že bych se vzdal peněz,
odešel žít do lesů a toulal se bosky krajinou. Jsem úplně normální a otevřený člověk a čestný podnikatel, kterému příroda
leží na srdci. Chtěl bych pomoci motivovat lidstvo, aby postupně a s co nejmenšími náklady začalo redukovat svůj plastový
odpad. Nejde mi o to plasty zcela vymýtit. Právě naopak: mým
cílem je nalézt chytrý způsob zacházení se skutečně užitečnými plasty a ty zbytečné a neužitečné nahradit ekologickými
alternativami. Jen tak totiž můžeme přispět k tomu, že naše
planeta bude obyvatelná i pro budoucí generace.
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