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Studenti mají
jasno: jedině
kohoutková
omezit spotŤebu ba-
lené vody §i dali za cíl
studenti gymnázia v
Hustopečích na Břec-
lavsku. spustili pŤojekt
s názvem vodu z ko-
houtku, nebo život.
Upozorňuii mimo jiné
i na možné úspoŤy.

ANETÁ BERÁNKOVÁ

Břeclav§ko , Sáhnout po
balené či po sklenici ko-
houtkové vody? rednoznač
ně pro druhou z možností
jsou studenti hustopečskěho
8ymnazia BeŤenika a Tobiáš
oudovi, v ponděll od§talto_
vali ekologicky zaměřený
projekt, pomocí kterého se
snaži upozornit sVé okoli,
jak je balená Vodd neekolo-
gická .Piesto ii V c€ske re-
publice nakupuje třiasedm-
desát procent lidi," upozoť
nili sourozenci z Morkrlvek
na Břeclavsku, kteři chtěji
toto procento a§poň o tro
chu snížit,

Inspiraci našli až v Nizo
zemsku, kde studuje jejich
nejstarši sestťa, 'Tam piji
všichni jen kohoutkoVou
vodu Napadlo nás tedy, prot
by to nemohlo firngovat i u
nás v Hustopečích," řekl ke
zrodu nápadu Tobiáš ouda,

Mladí nadšenci ve svém
projektu upozorňují nejen
na vliv p]astového odpadu,
ale také na značné ílspory,
kterých může člověk do
sáhnout, 

"Proč 
platit za vo-

du stok!át až tisíckrát vice
jen proto, že je v plastové
]áhvi? voda z kohoutku §e

!!3

k nám dostane
stonásobně š€tr-
něji. Navíc je
čerstvá a dostup-
ná prakticky všu-
de," zminili hlavni vÝ
hody oudovi- Za jed€n
a půl litru baiené vody
zaplatí lidé zhrubá de§et
korun, zatimco za st€jné
množství kohoutkové
okolo deseti haiéřú.

Pře§tože pňnáši kohout
ková voda jednozDačně
ú§pory, něktelým lidem va
dí přitomnost chlóru. A\,,šak
odbomici tvrdi, že jde dnes
§piše o po.itovou záležitost,
ve skutečnosti ho voda ob-
sahuje jen zdraví neškodné
množstvL celosvětově se od
\rýrazného chlolováni vody
již upoušti, v některých ze
mích, jako naPříklad v Ni
zozemsku, už vodu nechló-
ruji prakticky vúbec, 

"Z 
cel-

kového Pohledu je jedno_
značně lepši voda kohout_
ková. N€zatěžuje životni
prostŤedi a také s ni nej§ou
spojené problémy s dopra-
vou, Balenou vodu převáží
na velké vzdálenosti kami
ony, kteťé táké znečišťujl
ovzdllsl," piiklonila se k vr_
hodám tekUlinV 7 }dh.llrkll
Radka Maréiičťová z Ekolo-
gického institttu verorlicd,

STUžKY |AKo sYMBoL
Dvojice studentů si dala za
cíl pledevšim omezení spo_
třeby balené vody a tím i
sn iž€ní,množstvl p]asiol,,ych
obalú clověk lyprodukuje
podle statistik řočně v pnl,
měru až sto kilogramú
plastového odpadU, Část
tvoři pŤávě lahve. 

"I 
kdyby

to měla být ve výsledku ie

Bal6ná voda veí§u§ kohoutkotá
. Doporučený ob§ah mineíálŮ v€ vodě podle s!áttňo
zd.aYolnlho últavu v mltl8íaméch/litr:
c. (Yápnfld: 4o-7o m8/| Ir, (hďčík): 20 mgll, K (dřrtukl:
1 m8/L i. (!odik): 20 ms/l, cl ícfilortdy}: 25 m8/L ťo3
(dudčrtrny): méně než ío mďL
. Výrobci minerálních a plam€nlÝch balených vod maií po,
vinnost uvádět BločlníÝoď tl. .dk t ch l].tní, voda z ko,
noutku by měta uv€dené tlmtty Édr$lňov.t
. za 

',5 
ltru D.].né Yoďy zaplatí lidé zhruba to to.Un, za

stejné množství l(ohouikorÉ Uody nécetých ro h.léřŮ

no- desetind Procenta Nápdd s\,ym komentáíem
1lepšenl,,lak budeme radi za na so( iálni sll i Fa(ebook
\art dtlúčasl," podolkli ou_ podpoňlá Fapřjt lad take
dovi k akci, kterou.ukonči Marle Klimešová z Husto-
dvaadvacátého dubna, pečí, "vodu Z kohoutku piji

Na znameni podpory ná- stále, je mi lilo lidi, co zby
padU Ťozdali /;jemcům tetne lahajl fl3šky s vodou.-
modro 1elenou stužku nápsdlá Klimešová,
svmboli,,ujlci čistou vodu sluiky si pripnuli Ldke
a životni prostředi, "vldáme gymnazijní učitelé a penězi
už spoustu našich stužek, na \rýŤobu stužek a p]akátů
ve třídách jsou plakáty, pňspělo íovněž město Hu§-
stud€nti o tom mluvi," ra- topeče, K vyzvednuti jsou
dovala se ze zájmu okoli stužky i na obecním úřadě
Ber€nika oualová, v Morkůvkách
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