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Aktuálna výzva

V jeden deň na mňa prišla chvíľka kedy som mal potrebu zbaviť sa 
nejakých vecí. Postupom času, prešla procesom minimalizácie celá 
moja izba, a na poličke zostalo už len zopár kúskov. A vlastne som 
si uvedomil, že sú to veci, ktoré ma aj symbolizujú a pripomínajú 
mi niečo.
DDve krabice, ktoré boli dlho prázdne… ale boli tam, dostali svoju 
“nápľň práce” a konečne sa využívajú a viem čo v nich je. Pripomí-
na mi to teda, že všetkému v živote treba nájsť využitie a nedržať 
veci zbytočne.
Medvedík Šťastný (áno má meno) – mi pripomína moje detstvo a 
zároveň aj to, že už sa ako dieťa správať nemôžem … no sem-tam 
podvádzam 
Spoločenská hra „Dračí doupě“ pre mňa symbolizuje výzvu, je to 
niečo čo sa chcem naučiť aj napriek tomu, že viem, že to bude 
náročné.
Jabĺčková pyramída mi každý deň pripomína niečo v čom som 
dobrý a čo ma baví.
ZrZrkadlo v tvare oka slúži aj ako odkladač na retiazku ale pripomí-
na mi to, že svet sa stále pozerá a nikdy nemá zatvorené oči, preto 
ich nemôžem mať zatvorené ani ja. No a tiež sa snažím žiť tak aby 
som sa doň mohol každý deň pozrieť.
Voňavky pre mňa symbolizujú pestrosť, ktorú mám tak rád.

Zarytí minimalisti by mohli namietať, že by som mohol zredukovať 
vlastne všetko z tej poličky, myslím si, že hlavné však je nejako 
začať. Najviac sa teším z toho, že zrazu vidím v mojej izbe veci, 
ktoré majú pre mňa hodnotu. Predtým sa strácali medzi inými 
vecami, ktorým som hodnotu len pripisoval aj keď žiadnu nemali.

Matej Majerský
Univeriza Sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Na stránke Mladých reportérov pre životné prostredie práve pre-
behla 5. výzva s mottom "Menej vecí, viac života". 
Ja by som vám chcela priblížiť, čo pre mňa toto motto okrem min-
imalizácie odpadu a konzumu znamená. Hoci je tento výrok mys-
lený metaforicky, ak sa v našom konzume uskromníme, vieme 
naozaj prispieť k lepšej kvalite a dlhšiemu životu. Tým mám na 
mysli napríklad i domáci chov zvierat. Ako najjednoduchší príklad 
by som vám rada predstavila mojich starých rodičov a ich prístup 
k tejto problematike. Chovajú sliepky, odkedy si pamätám. Nemajú 
ich veľa. V priemere 4 sliepky. Tie majú voľný výbeh, veľký kurín a 
miesto na znášanie vajíčok. Kŕmené sú pestrou stravou - uva-
renými zemiakmi so zrnom a zeleninovými šupami a čerstvou 
trávou. Sú to predovšetkým nosnice, ktoré spolu znesú priemerne 
20 vajíčok týždenne. Keď sa nad tým zamyslíme, sú to približne 3 
vajíčka denne. Nie je to veľa, no starí rodičia vajíčka sami nekupujú 
a ešte nám i často podarujú krabičku s desiatimi vajíčkami. Okrem 
toho, že ich sliepky sú v prvom rade nosnice, starká ich nakoniec 
zužitkuje ako slepačí vývar. Aj tak ale prežijú u starých rodičov uži-
točný a relatívne dlhý kurací život - v priemere 3 až 4 roky. Keď sa 
to tak vezme, majú sa oveľa lepšie vo voľnom výbehu s čistým 
priestranným kurínom ako ich "sestry" v klietkach bez podstieľky.  
A tento príklad je určite len jeden z mnohých, keď minimalizmus a 
schopnosť uskromniť sa prispieva k lepšiemu životu ľudí i zvierat.

Ľudka Slivová
Nemecké bilingválne gymnázium D. Tatarku
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