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1. Ekologie  
 
Za největší problémy považujeme odpadky, smog (auta, továrny), nedostatek zeleně, 
ničená pole a malé povědomí občanů o ekologické situaci. Navrhujeme tato řešení: 
 
 
Odpadky 
 
• Realizovat ekologické dny a medializovat je. V rámci ekologických dnů i například 

odstraňovat odpadky. 
• Rozšířit veřejně prospěšné práce, jako formu trestu, na úklid obcí. 
• Vytvořit pracovní příležitosti pro nezaměstnané v technických službách obcí, 

prostředky na tyto práce čerpat z ekologických fondů. 
• Fotit místa znečištěná odpadky, například pro výstavu, po roce fotit znovu a vystavit 

pro porovnání. 
• Použité věci nelikvidovat, ale snažit se o jejich další použití, například vyřazené 

oděvy vojáků prodávat, apod. 
• Snažit se recyklovat většinu odpadů.  
• Zvýšit počet zpracovatelen plastových odpadů. 
• Zavést třídění odpadků ve školách. 
• Kontejnery na tříděný odpad musí být umístěny tak, aby byly snadno dostupné. 
• Do domů instalovat krabice na odkládání propagačních letáků, které si nechceme 

ponechat. 
 

Doprava 

 
• Zlepšení služeb v oblasti hromadné dopravy (čistota, cena, frekvence a návaznost 

spojů) 
• Zavádět do praxe nová řešení motorů, která budou šetrnější k životnímu prostředí, 

než spalovací motory. Používat obnovitelné zdroje energie. 
• Přísněji kontrolovat technický stav vozidel, aby byla jistota, že všechna provozovaná 

auta splňují přísné limity. Zavést jednoduchý trest – vyřazení z provozu. 
• Poohlédnout se po ostatních velkých městech a zavést omezení dopravy osobními 

auty například formou systému sudých a lichých SPZ v sudých a lichých dnech. 
• Rozšiřovat cyklistické trasy. 

 
Továrny 

 
• Zajistit další postupné snižování emisí. 
• Zavést vyšší ekologické daně a pokuty od podniků, které porušují pravidla ekologie. 

Tyto prostředky používat k financování ekologických programů. 
• Zavést větší zvýhodnění (daňové, přímá podpora) podniků, které mají zavedenu 

výrobu šetrnou k životnímu prostředí. 
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Zeleň, parky, ulice 

 
• Vytvořit program zalesňování nevyužité zemědělské půdy, doporučit školám účast na 

těch to akcích. 
• Řešit ekologické problémy Šumavy a Krušných hor. 
• Zvýšit počet odpadkových košů a košů na psí výkaly na veřejných prostranstvích. 
• Majitelům psů při placení poplatků věnovat 100 sáčků na psí výkaly.  

 
Zákonná opatření 

 
• Vytvořit účinný systém sankcí pro porušování předpisů v oblasti ekologie. 
• Použít městskou policii jako dozor nad ekologií, vybavit ji odpovídajícími 

pravomocemi. 
• Zavést ve škole ve větší míře předmět ekologická výchova, který by měl teoretickou i 

praktickou část (sběr odpadků, sázení stromů apod.). 
• Vychovávat k třídění odpadů. 
• Zvýšit výrobu recyklovatelných výrobků, omezit výrobu nerecyklovatelných. 
• Obaly všech výrobků musí být recyklovatelné. 
• Přijímat celoevropská pravidla ekologie, stejné normy.   
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2. Děti a mládež v médiích – vliv médií 
na veřejné mínění 

 
Oceňujeme 
 
• Televize poskytuje řadu informací (jazykové kursy, rychlé a kvalitní informace, 

vzdělávací a dokumentární pořady).  
 
Nejvíce nám vadí 

 
• Informace v rozhlase i v televizi nejsou vždy kompletní, občas jsou zavádějící, 

některá média šíří téměř poplašné zprávy. 
• Ve volném čase děti často sledují televizní program, zatímco by se mohli věnovat 

zájmové činnosti, která by ovšem musela být finančně podporována státem nebo 
obcemi. 

• Odpoledne jsou vysílány často stupidní seriály, zajímavé dokumentární pořady jsou 
na programu zpravidla ve večerních a nočních hodinách 

• V médiích je hodně násilí a vulgárních výrazů. 
• V televizi jsou vysílány pořady, které mohou negativně ovlivnit dětskou psychiku. 
• Na Internetu jsou libovolné informace dostupné bez omezení věku. 
• Televize ovlivňuje pohled na ideály krásy (volba miss, apod.). 
• Reklama na tabákové výrobky a alkohol je téměř všude, varování „Kouření škodí 

zdraví“ je nedostatečné. 
 

Chtěli bychom 

 
• Zlepšit komunikaci mezi dospělými a dětmi při přípravě dětských pořadů. 
• Česká televize by měla využít svého velkého vlivu na občany a klást větší důraz na 

naučné filmy a pořady (dějiny, problémy mládeže, rasizmus, ekologie, drogy). Tyto 
programy uvádět v odpoledních hodinách. 

• Vytvořit možnost vysílat programy dětských televizí v celorepublikové televizi. 
• V televizi chceme především české filmy. 
• Televize musí být nestranná. V pořadech musí vystoupit vždy obě strany nebo být 

zveřejněny všechny názory. 
 

 
 


