
ODPADKOVÁ MYŠ 

V temném koutě ulice stály čtyři popelnice a za nimi měla skrýš Odpadková myš. 
Jednou ta myš potkala moudrého popeláře v oranžovém obleku a hned se začala 
vyptávat: „Pane popeláři, prozraďte mi, co se děje dál s tím, co je v těchhle 
popelnicích? Jestli to ovšem není tajemství!“  

A pan popelář ztišil hlas a začal vyprávět: „Pro někoho to není tajemství, pro někoho 
ano. Do těchto modrých kontejnerů ukládají lidé starý papír. Noviny, lepenkové krabice 
a dokonce někdy i staré sešity ze školy! Ale pozor! Nesmějí se tam dávat papíry 
potažené plastickou fólii, ani voskované papíry, ani papírové kelímky, ve kterých se 
prodávají některé potraviny!“ 

„Ale mě zajímá, co se s tím pak dělá?“ 

„No to je tak. Sběrový papír se odveze do papírny, tam se rozpustí ve vodě a louhu 
na papírovou kaši, ze které se pak ve velikých válcích vyválí nový papír. Třeba na 
noviny, nebo na časopis Pastelka.“ 

„Aha,“ řekla myš. „A co je v tom zeleném kontejneru?“ 

„V tom zeleném kontejneru jsou skleněné střepy. Až jich bude plný kontejner, 
odvezeme je do sklárny a tam je sypou do sklářské pece. V té peci je takové horko, 
že se tam všechno sklo rozpustí jako vosk! Skláři z něj pak vyrábějí nove skleněné 
věci – sklenice, lahve nebo třeba i skla do oken.“ 

„A do těch zelených kontejnerů dáváme úplně všechno, co je skleněné?“ zeptala se 
myš. 

„Všechno ne. Nedáváme tam třeba žárovky, zářivky a vůbec už ne porcelán!“ 

„A co ten žlutý kontejner, co tam se dává?“ 

„Plasty. Třeba plastové tašky, sáčky a obaly, PET lahve, plastové kelímky od potravin 
– ovšem čisté!“ 

„A co linoleum?“ zeptala se myš. 

„Linoleum ne! Ani molitan ne! Ani textil z umělých vláken ne!“ 

„Aha,“ řekla myš. „A co se pak dělá s těmi plastickými hmotami ze žlutých kontejnerů? 
Taky se horkem rozpustí jako sklo?“ 

„Taky. Jenže k tomu potřebují mnohem méně tepla.“ 

„A co by se stalo, kdyby se ty lahve nechaly ležet třeba někde v lese?“ 

„Nic by se nestalo. Láhev by tam ležela třeba sto let a hyzdila by les. A možná, že by 
tam vydržela i tisíc let. Kdyby lidé vyhazovali všechny odpadky, kam je to napadne, 
brzy bychom žili na jediném velikém smetišti.“ 



„To by mi ani moc nevadilo,“ povídá myš, „ale kdyby tam místo lahví byly spíš zbytky 
jídel.“ 

„To by se ti také nelíbilo.“ Povídá popelář. „Víš, jaký by tam byl smrad?“ 

„Já vím,“ řekla myš, „kuchyňské odpadky se vyhazuji do popelnic s legračními 
odpady.“ 

„Proč legrační?“ 

„No je tam přece napsáno: SMĚŠNÝ ODPAD!“ 

„Ale jdi! To je směsný odpad! Materiály, které se nedají od sebe oddělit. Třeba když je 
do skla zatavený kus kovu. Nebo sklenice od barev, které se nedají vymýt.“ 

„A co lahve od oleje? Ty jdou taky špatně vymýt.“ 

„Ano ty taky.“ 

„A co se zbytky jídel?“ 

„Ty taky patři do šedivého kontejneru.“ 

„Aha,“ řekla Odpadková myš. „A co se stane s tím směsným odpadem?“ 

„Nejprve se roztřídí, vyberou se nebezpečné předměty, například chemikálie, které 
tam lide omylem vyhodili. Pak se oddělí kovy a nakonec se ještě vyberou i ty 
recyklovatelné suroviny, které nepořádní lidé nedali do těch správných kontejnerů. 
Zbytek se pak spálí ve spalovně. Ještě se přitom využije tepla k výrobě elektřiny nebo 
k vytápění bytů.“ 

„Takže se úplně všechno znovu nějak využije! To je výborné! Stačí jen odpadky 
správně roztřídit. A já teď už o tom vím úplně všechno!“ Řekla si Odpadková myš. 
Vylezla do své pozorovatelny a od té doby tam sedí a hlídá, jestli všichni vyhazuji 
odpadky do těch správných popelnic. 
 

 

 


