EKOSoﬁe
ÚVOD k
EkOlOGICkÉ ENERGII

Zaramella - Girier - kunz - Nardò - Reinders - Szabadkai

Září 2014
Tento komiks byl vytvořen na základě projektu ESD
(Evropských služeb dobrovolníků)
Ilustrace: Anita Zaramella
Autor textu: Anita Zaramella, Elea Kunz, Fabiola Nardò, Marie Girier, Tim Reinders, Vera Szabadkai
Všechny osoby výše uvedené působily jako dobrovolní pracovníci a praktikanti na sekretariátu EKOenergy
v létě roku 2014.
Přeloženo do češtiny Jitkou Sanchez
Korektura: Lucie Maruniaková
V případě, že byste chtěli použít tento komiks nebo jeho části, kontaktujte prosím EKOenergy na její
emailové adrese info@ekoenergy.org
Podporujeme distribuci toto komiksu. Změny nejsou povoleny.
Tento komiks je možno stáhnout ve více než 20 jazycích z naší webové stránky www.ekoenergy.org

2

No tak, paní Starostko.
Uzavřeli jsme dohodu. Tady není čas
na přehodnocování.
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Děláte si legraci?
Společnost Fosílie má víc
jak stoleté zkušenosti.
Jak by někdo mohl uvěřit
tomu, že pár větrných
turbín je schopno
vyprodukovat dostatečné
množství elektřiny?

Nesnažím se
přehodnocovat. Jenom
podotýkám,že několik
poslanců projevilo
zájem o jiný návrh.
Návrh Slunečního
paprsku.

Jistě, ale víte pane Uhláku, nás
také stále více znepokojují...no, však
víte...klimatické změny.

Nechme stranou názory nějakých
hipíků. Vy dobře víte, že naše elektrárna
bude nejúčinnější ze všech.

Souhlasím s vámi, pane Uhláku.
Ale ne každý to vidí stejně. 18 měsíců
před volbami si nemohu dovolit mít
nespokojené voliče.

A navíc, díky naší nové
investici budeme moci
odstavit jednu z menších a
méně účinných elektráren.To
je dobrá věc pro naši planetu,
nemyslíte?

V každém případě nebuďte tak pesimistická.
Až doposud pro nás klimatické změny
nepředstavovaly žádný problém. Budeme se mu
věnovat, až to bude nutné. Napadá vás nějaký
problém, se kterým by si věda nedokázala poradit?

Hmmm... Rakovina.
Chudoba. Hlad.

Opravdu si myslíte, že právě toto
znepokojuje vaše voliče? Vaši voliči
chtějí elektřinu.Tím bychom se v prvé
řadě měli zabývat.
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No tak paní Starostko.
Co Vás trápí? Špatně jste
se vyspala?

Sponzorujeme více
než padesát akcí a
organizací v tomto
městě. Nechcete, aby se
to změnilo, že ne?

Větrné turbíny. To je to,
co chtějí vaši voliči?
Nevzhledné turbíny kam se
jen podíváte? A nezapomeňte
na to, že pokuď vybudujeme
tuto novou elektrárnu,
z vyšlého zisku budeme
sponzorovat mnoho dalších
projektů.To vám slibuji.

Ne, samozřejmě
že ne, ale...

Možná máte pravdu.
Ale musíte o tom lidi přesvědčit
vaší reklamní kampaní.

Nechci mít žádné
problémy.

Nebudete litovat
vašeho rozhodnutí,
paní Starostko.

Já vím.
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Paní Starostko, už mám vše
pro dnešek hotové, nevadilo by
vám, kdybych už šla domů?

Ano, Sofie, už
můžete jít. Myslím,
že všichni půjdeme
teď domů.

Měli jsme perný den.

Starostko! Máme důležité věci, o
kterých s vámi potřebujeme hovořit!
Prosím vás, paní Starostko!

Teď ne, jsem velmi
zaneprázdněná.

Ahoj Sofie, kvůli
čemu je tady
tolik povyku?

Ahoj, vypadá to…
já nevím....asi
něco okolo té
elektrárny.
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,,Pryč s fosilními palivy-Využívejte
obnovitelné zdroje energie.”

Ach! Politici! Ti nikdy
neposlouchají!
Pojď Marie,
věnujme se petici.

Klimatické změny existují.
Neobnovitelné zdroje ničí
naši planetu.

Čeho přesně se
týká tato petice?

Chceme ukázat
politikům, že mnoho
obyvatel má zájem o
obnovitelné zdroje
energie, ne o fosilní
paliva.

Nechceme, aby tady
společnost Fosílie
vybudovala novou
elektrárnu. Chceš se
podepsat?

Když ne uhlí,
tak co potom?

Je zde spousta
možností. Slunce, vítr...
používejme obnovitelné
zdroje energie!

Když Fosílie poskytuje
jenom neobnovitelnou
energii, kdo poskytuje
energii ekologickou ?

Existuje hodně ekologických
dodavatelů. Jedním z nich
je Sluneční paprsek, který chce
vybudovat větrné turbíny
na Bartonské louce.

Tak o tomhle si
povídali....
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přečteme si ty letáky.
Díky a hodně štěstí s 
vaší peticí!

Asi půjdu domů. Nemám
náladu na sportování.

Aha…OK, to
je v pořádku.

Společnost Fosílie není
důvěryhodná, věř mi, vím to.
Nabídka od Slunečního paprsku
by mohla být pro město
mnohem výhodnější.

Zlato, nezapomeň,
že pro ně pracuješ.
Koho chleba jíš,
toho píseň zpívej.

Já pro ně nepracuji. Pracuje
pro ně naše reklamní agentura.
A já doufám, že mám stále právo
říci, že je nemám rád.

Proč jsi nepožádal o práci
na jiném projektu, tati?

Nejsem v pozici, že bych si
mohl vybírat, holčičko.
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Fosílie je naším
nejlepším klientem a
platí dobře.

Už jsi někdy slyšela o
Slunečním paprsku?

Zrovna je hledám na
googlu....Mrkni tady na to...

Sluneční paprsek
pro vás

pro naše životní
prostředí

pro naši budoucnost

Elektřina z větru, vody a slunce pro váš domov? Klikněte zde
Více informací o naší certifikované elektřině EKOenergii

Už jste někdy slyšeli
o EKOenergii?
Ne, podívejme se na jejich
stránky. Neuvěřitelné, jsou..
no teda, ve 30 jazycích!

EKOenergie
Hlavní stránka

O nás

ekologická značka pro elektřinu

Ekologická značka

Jak koupit EKOenergii

EKOenergie je sítí 35 evropských organizací zabývajících se životním prostředím téměř ze všech
evropských zemích. Podporujeme používání obnovitelné energie a chceme, aby zákazníci měli možnost
obdržet co nejvýhodnější smlouvu na elektřinu.
EKOenergie je také název jediné celoevropské značkové
ekologické elektřiny. EKOenergie je obnovitelná energie. A
navíc se EKOenergie vyrábí v elektrárnách, které splňují kritéria
udržitelnosti stanovené v rámci sítě EKOenergie.

,,Jako evropský zákazník
máte právo na to si vybrat
svého dodavatele elektřiny a
preferovaný druh elektřiny.“

Více o naší ekologické elektřině a
klimatických změnách ->
Více o našem klimatickém fondu ->

Nevěděla jsem ,
že existuje tolik
dodavatelů. My pořád
zůstáváme u Fosílie.
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...hele, podívej se sem: ,
“Fond životního prostředí
sdružení EKOenergie”.
Co by to mohlo být?

Fond životního prostředí
Z každé prodané MWh
získané z vodního zdroje
EKOenergie jde minimálně
10 centů do Fondu životního
prostředí sdružení EKOenergie. Tyto peníze se následně
použijí
na
financování
projektů oprav říčních toků.
Více informací zde ->

Co dalšího dělají v té
EKOenergii?

Vypadá to, že určují kritéria pro
elektrárny v souladu se životním
prostředím. Přečti si tohle.
Mají kritéria účinnosti
pro elektrárny na
biomasu a dokonce i
vylučují některé druhy
biomasy, např. ty, které
je možno použít jako
potraviny.

Proč nezměníme našeho
dodavatele elektřiny?
Naše peníze by tak opravdu
posloužily něčemu
užitečnému.

Sofie, klikni na to tlačítko
,,Jak koupit EKOenergii”.
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Ahoj Sofie, cítíš
se dnes lépe?

Tak trochu. Chtěla bych si s 
vámi se všemi o něčem pohovořit.
Je to opravdu důležité.

Je to důležitější než
náš trénink? Chlapecký tým má
tuto neděli zápas.

Máš na mysli tu na Bartonské louce?
Ano, právě se teď
rozhodují, jaký typ
elektrárny tam postaví.

Rozhodně. Už jste slyšeli o té nové
elektrárně, kterou chtějí postavit?

Přemýšlela jsem o tom včera
a opravdu si myslím, že
můžeme udělat něco na podporu
myšlenky větrné turbíny.

Proč na nás s tím teď chodíš?
Jsme tady proto, abychom hráli.

Nechci kvůli tvému fňukání
prohrát nedělní zápas.
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Tady nejde o MÉ fňukání, spousta
aktivistů už propaguje větrnou
elektrárnu.

Jsem si jistá, že jste
všichni slyšeli o globálním
oteplování a klimatických
změnách. Ekologická
energie nám může pomoci to
zastavit a naše město by
mohlo jít příkladem.

A proč ne? V některých
zemích už dodávají více
jak 20% elektřiny a to je
teprve začátek.

Prosím Tě, Sofie.
Vítr ....Chachacha!
To nebude nikdy
fungovat...

Počkej, není Fosílie
naším sponzorem?

To jsou hlouposti vymyšlené
nějakýma hipíkama, kteří
chtějí, abychom žili
jako jeskynní lidé v
době kamenné, Sofie.

Pokud vydělají víc peněz, možná budeme
mít také víc peněz!
Proč by,...to
je jedno.

Ano, je. Proč
se ptáš?

Jde tu o možnost
výběru. Jenom
bych chtěla,
abyste o tom
popřemýšleli.
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To je všechno pěkné Sofie, ale
co my s tím můžeme udělat? Chci
říct, že městská rada o tom musí
rozhodnout.

Já bych si také
vybrala ekologickou
energii, ale nemyslím si,
že se nás budou ptát, co
chceme my..

A proto jsme řekli, že
bavit se o něčem takovém
je hloupost. Tak pojďme
trénovat, máme důležitější
věci na práci.

Ale možná tady je
něco, co můžeme
udělat...

Sofie, ty pracuješ na
radnici, že ano? Pokusila
jsi se s nimi někdy o tom
hovořit?

Ještě ne. Nejdříve
jsem se chtěla o tom
sama informovat.
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Paní Starostko?
Mohu s Vámi na
chvíli mluvit?

Nemohla jsem si pomoci,
ale zaslechla jsem váš
rozhovor s panem Uhlákem.

To se Vás netýká,
Sofie.

...Teď ne,
mám práci.

Já vím, ale... opravdu
si přeji, aby se město
rozhodlo pro ekologickou
energii.

Naše město už opravdu dělá hodně,
Sofie. Teď jsme právě zavedli konteinery
na tříděný odpad. Nemůžeme vyřešit
všechny problémy světa.

Proč ne?

Ekologická energie
je opravdu šlechetná
záležitost, ale...není
to tak jednoduché.

Ale pokud
nezačneme myslet
ekologicky....

Protože ne vždycky fouká
vítr, Sofie...A naše město
potřebuje hodně energie...

Jste příliš mladá na to,
abyste to pochopila.

Ekologická energie je
možná budoucnost,
Sofie...ale ne přítomnost.
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Myslela jsem si, že
budete starší

Opravdu? Jsem dobrovolná
pracovnice v EKOenergetice. Moc
mě těší, Sofie. Říkala jsi, že se nás
chceš na něco zeptat.

Slyšela jsem, že není možné žádným způsobem dokázat, že
energie, kterou nabízíte je opravdu ekologická. Jak to tedy je?

Pokud chceš koupit ekologickou energii, musíš se obrátit
na svého dodavatele. Ti používají systém záruky původu
k tomu, aby se ujistili, zda vyprodukovali dostatek
ekologické energie pro Tvoji spotřebu.

Záruky původu?

Pokud chtějí dodavatelé prodat více ekologické
energie, než sami vyprodukují, mají možnost
rovněž odkoupit Záruky původu od jiných
ekologických dodavatelů. Ale v každém případě:
každé osvědčení lze použít jen jednou. Více
informací o tom můžeš najít
na naší webové stránce.

Bezva, díky
moc!

ANO. Dodavatelé obdrží od státu specialní
osvědčení, které se nazývá Záruka původu
pro každou vyprodukovanou MWh ekologické
energie. Dodavatelé energie mohou prodat tolik
ekologické energie, kolik mají záruk původu.

Působím v EDS, Evropské službě dobrovolníků.
To je program Evropské Unie ,který umožňuje
mladým lidem vydat se do zahraničí a pracovat
jako dobrovolníci v neziskových organizacích.
EKOenergie přijímá dobrovolníky z různých zemích.

Mimochodem...Co jsi tím myslela, když
jsi říkala, že jsi dobrovolná pracovnice
v EKOenergii? To mě zajímá.

To všechno také dělají?
Neuvěřitelné! Ah, také bych se chtěla
zeptat na klimatický fond...
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Sofie, dostali jsme
tvůj vzkaz. Takže u
Starostky jsi nijak
nepořídila?

Říkal jsem vám, že
dělat něco takového, je
hloupost.

Přesně tak
jako ti ubozí
hipíci?

Nepodařilo se mi přimět
ji k tomu, aby si cokoliv
přečetla. Myslím si, že je čas
změnit strategii.

Myslíš si, že nějaké
škrabanice budou
k něčemu platné?
Mluvila jsi o
petici.

Nejsme připoutáni k Fosílii na celý život.
Musíme to dát vědět co nejvíce lidem. Třeba bychom
mohli vyměnit alespoň část energie
za energii ekologickou.

Myslím, že ano. Ale hlavně chci, aby lidé
věděli, že je tady možnost volby.

Můžeme vyrobit
letáky. Nebo plakáty.
Mohla bych jich
pár vyvěsit na mé
univerzitě.

Ano, ale my jsme fotbalový klub. Žádný
spolek ‘záchranářů světa‘. Vídíš tady někde
na stěně slogan Síla květiny?

Proč si s tím lámeš hlavu? My
nepoužíváme peníze klubu na
financování našich aktivit.

Uklidněte se. Jsme
přece přátelé, ne?
Proč bychom se pro
změnu nemohli
společně věnovat
něčemu jinému?

Nemám čas na
nějakou hipíckou
kampaň. Běžte si
na to pronajmout
jiný prostor.
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Riskujeme, že můžeme
přijít o sponzory.

Myslíš...?

Samozřejmě. A jak si potom
budeme moci dovolit řádně
udržované hřiště, dresy,
klimatizovanou klubovou
místnost...?

My se jim nepleteme do
cesty jménem našeho
klubu. Sponzorství nám
nevezmou.

Možná ani nepotřebujeme
tolik peněz. Myslím tím,
kdo z nás tady používá
klimatizaci? A na co
potřebujeme nové dresy na
každou sezónu?
Proč ne?

Nebuď tak naivní, Sofie. Pokud
se většina z vás zúčastní té
hloupé kampaně, tak o tom budou
vědět. A proč by potom do nás
nadále investovali své peníze?

Opravdu? A kdo by jim
to tak řekl?

Chlapecký tým je téměř připraven
na regionální přebor. Kvůli vám si
nenecháme ujít tuto příležitost.
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Mohli bychom
konečně teď už začít
trénovat?

Klídek, Marku, budeme hrát...
Vítězství nezávisí pouze
na tréninku, ale také na
týmovém duchu.

A pokud nás Fosílie
přestane sponzorovat,
najdeme si někoho jiného.
Nepotřebujeme tolik peněz.
Stále budeme hrát.

Ale co uděláme
s regionálním
přeborem...

jestli zápas
vyhrajeme, nebo
ne závisí na nás,
ne na nich...

V každém případě
doufejme, že se
Markovi obavy
nevyplní.

Uvidíme..

Hlupáci. Hodně
štěstí. Budete
toho litovat..
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Líbí se mi tady
ten návrh
letáku.

Možná bychom
mohli vymyslet něco
důvtipnějšího. Tady to
zní trochu jednoduše.

Chceme to
ponechat
jednoduché
a snadné k
porozumění.

Nezapomeňte,
že jsou určeny
laikům.

Myslíte si, že
,,Přejděte na
ekologickou
energii!,´´ zní
dostatečně dobře?

Knihovna sohlasila,
abychom uskutečnili
naše veřejné fórum
v jejich prostorách!

Je to už za měsíc. Budeme mít dostatek
času na propagaci?

Ty jsi na to ta správná osoba,
Sofie. Už jsi přesvědčila nás
všechny! Jsem si jistý, že budeš
mít skvělý proslov.

Já se postarám o
propagaci. Sofie, ty by
sis měla připravit řeč.

Já....já jsem
neměla v plánu
mít řeč...
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,,Vybudujme větrnou elektrárnu
na Bartonské louce´´

To musí být ta samá skupina,
která poslala ty emaily
o přestoupení na
ekologickou energii.

Jo, všichni jsme je dostali. Znovu
jsem si pročetl návrh Slunečního
paprsku. Tentokrát se mi zdá
zajímavější, než ten minulý.

Ahoj Davide.
Nepřečteš
si to?

Tady ty ekologické
nesmysly? Na to
nemám čas.

Ve skutečnosti to nevypadá
tak špatně. Měl by ses
podívat na jejich webovou
stránku. Vypadá to, že...
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Jestli si nedáš pozor, tak
skončíš s dredy na hlavě a
sandály na nohou.

Vždycky máme k dispozici další
druhy obnovitelné energie
jako je vodní energie a energie
z biomasy, které jsou téměř
vždy k dispozici. Technologie ke
skladování této energie se
také zlepšuje.

Co se stane, když vítr
nefouká a slunce nesvítí?

Budovy a doprava zabíjejí více ptáků,
než větrné turbíny a nezapomeňme
na klimatické změny.

Slyšel jsem, že
turbíny často
zabíjejí ptáky.

Záleží také na umístění. Značka
EKOenergie bere toto v úvahu.

Není větrná energie
moc drahá? Nebudeme
muset platit více?
V dnešní době
už není pravdou,
že obnovitelná
energie je dražší.

Pojďmě
prostě spálit
městský odpad,
ten je taky
obnovitelný,
že?

Co kdybych si
prostě sám
koupil solární
panely?

Pokud by uhelné elektrárny měly
zaplatit přiměřenou náhradu
za znečištění, které způsobují,
obnovitelná energie by byla vždy
mnohem levnější než ta z fosilních
paliv. A navíc, na rozdíl od uhlí, vítr
máme vždy zadarmo k dispozici.

Mluvte
jeden po
druhém,
lidi!

A co tady ta společnost
EKOenergie? Ti by pro nás
mohli postavit turbíny?

Ano, vy
napravo.
EKOenergie je značka, která
zaručuje ekologickou
energii. Sluneční paprsek
postaví turbíny.

Nikdo vás nenutí kupovat energii
od Slunečního paprsku. Je pouze
důležité, abyste měli možnost
výběru.

Pokud se rozhodneme
pro větrnou energii,
zlepší se tím ovzduší
v našem městě?
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Ačkoliv jste velmi
mladá, hovořila jste
dnes velmi dobře!

Nechtěla bys na toto téma
pohovořit na rádiu? Máme
jeden program každý pátek...

Položím je jenom tady na
pult. Jsem si jistý, že
někteří z mých zákazníků
si je přečtou.

Jasně, to by
bylo skvělé!

To:
Uh
l
Mě áku
l
Mu jsi pr
s
tu íme avdu
h
.
dá olku si na
vat
po
zor
.
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Děkuji vám,
pane Nováku,
musí přiznat, že
jsem byla dost
nervózní.

Přešli jsme na
EKOenergii.

Hmm..no, ano, můžeme si o
tom znovu pohovořit,...ale..

Podívejte se na všechny ty podniky,
jak podepisují smlouvy na ekologickou
energii! To je dobrá příležitost pro
město a pro naši stranu...

Vypadá to, že lidé chtějí
ekologickou energii.

Během dvou měsíců nasbírali více
než 5000 podpisů a žádají, aby
kontrakt na Bartonskou louku
získal Sluneční paprsek.

Ach jo...musíme brát
v úvahu také přání
těchto lidí.

Co kdybychom se sešli
příští týden, abychom
prodiskutovali tendr
na elektrárnu?
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TA HOLKA!

Všechno je
to jenom
kvůli ní!

Nikdo před tím neslyšel
o EKOenergii a nikdo se
nezajímal o Sluneční
paprsek. A teď, kvůli ní...

O kolik kontraktů
jsme už přišli?

...Pokud se zbavíme
vůdce, možná, že
hnutí samo o sobě
zkolabuje. Pomalu,
ale jistě....

Zhruba 50 podniků
od nás odešlo...
Nemluvě o tom, jak
se k nám starostka
obrací zády!

Ale jak? Zdá se, že je velmi
populární. Získala si na svoji
stranu fotbalový klub a
dostala se až ke starostce.

Opravdu? A to
mi říkáte
až teď?
...její otec pracuje na
naší reklamní kampani.
Matka je bez práce...
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Pane Uhláku! Jak vám
mohu pomoci?
Omluvte mě na
minutku. Dejte si
přestávku.

...ano, ale...

...On je jedním z našich
klíčových lidí...

...To je hodně
peněz.

...Uvidím, co se
s tím dá udělat...

...čím dříve, tím lépe.
Považujte to za hotovou
věc, pane Uhláku.

Bylo to snazší, než jsem
předpokládal. Rachel,
postarejte se o tento převod.

Pokud se tato
investice nevydaří,
draze mi za to
zaplatíte.

Správně investovaný
kapitál, pane Uhláku.

A teď musím jít na jednu
talk show, je třeba
vylepšit reputaci této
společnosti.
A vraťte se zpátky do práce.
Nemohu se dočkat, až budu
slyšet nějaké dobré zprávy.

25

Tati! Náš tým dnes vyhrál
zápas! Jsme připraveni jít
na regionální utkání!

To je skvělé,
holčičko...

Vypadáš
unaveně..

Jsem. Tedy...přišel
jsem o práci.
Dne...dneska?
Ale jak? Proč?

To byl on.

A dnes je tady s námi pan Uhlák! Pane
Uhláku, co si myslíte o probíhající
kampani na EKOenergii?
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Oni tomu říkají
,,restrukturalizace”,
musí ,,zefektivnit
operace”.

To prostě nedává
žádný smysl. Ty patříš
k těm nejlepším...
proč by oni...

Já si myslím, že je to všechno dost přehnané.
Produkce elektřiny je naším polem odbornosti a
pokud by větrné turbíny byly účinné, už bychom
je dávno používali. Bohužel se v dnešní době
hodně lidí nechá ovlivnit zpanikařenými
ochránci životního prostředí.

Ale no tak Sofie, on
není takový...zlý...

Společnost Fosílie je pro naše drahé město nejlepší
volbou. Čisté, účinné a spolehlivé uhlí, namísto...

Sluneční paprsek kontrakt dostane
a navíc se lidé začínají přiklánět na
naši stranu. Všiml sis kolik podniků
a obchodů v poslední době přešlo
k EKOenergii?

Byl to on, tati. Fosílie ztrácí na
popularitě, starostka souhlasila
s novou schůzí, kde se má
projednávat rozhodnutí poslanců
ohledně Bartonské louky.

To je hrozné. Co teď
budeme dělat? Měli byste
zanechat té kampaně a to
oba dva. Nestojí to za to.

Ale, kdo je ta Sofie, která
stojí v čele hnutí za
ekologickou energii v našem
městě? Proč to dělá?

A to je všechno díky tobě,
zlato. Ale přesto nemůžu
uvěřit, že jsem kvůli tomu
dostal výpověď.

Mami! Čím špinavěji hrají,
tím tvrději budeme bojovat!
O to víc musíme s těmito
lidmi bojovat, pokud jsou
takoví zlí!

A navíc, nedostanu zpátky
mé zaměstnání, pokud by to
záleželo na Fosílii. Najdu
si nějaké jiné zaměstnání.
Jak jste řekly, patřím k těm
nejlepším.

Odváží se promluvit
před kamerami?
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Oni mě opravdu
pozvali do
talk show!

Už mi volali. Pořad je na
programu příští týden. Nejsem
na to vůbec připravena!

No tak, Sofie. Představ si, že je to
něco jako zkouška. Ty to určitě
zvládneš. V poslední době jsi nemluvila
o ničem jiném, než o EKOenergii a
obnovitelných zdrojích.

Já vím, ale toto je něco
jiného! Tento pořad sleduje
opravdu mnoho lidí a hodně
z nich bude na straně Fosílie.
Co když to pokazím?

Poslouchej, toto je
nejlepší způsob, jak
se dostat ke každému.
Sofie, ty jsi slavná!

A navíc... můj táta
už kvůli tomu
přišel o práci.

My ti pomůžeme
s přípravou. Pojďme
sepsat nějaké
argumenty, já budu
dělat moderátora.

Sofie, nejste trochu
mladá na to, abyste
si dělala starosti
s elektrárnami? Proč
to děláte?
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Nebylo by
rozumnější
soustředit se na
tvoje studium?

Pravděpodobně začnu
studovat vysokou školu
příští rok, ale skutečně
věřím v ekologickou
energii a ve společnost
EKOenergii.

Jako mladý člověk mám nejvíce
co ztratit díky klimatickým
změnám. Jedná se hlavně o moji
budoucnost.

A toto není něco, co bych
mohla postavit mimo
mé osobní cíle, nebo
odložit až po dokončení
univerzity.

Opravdu si myslíš, že
ekologická energie
zachrání naši planetu?
Neexistují jiné možnosti
ke zvážení?

Přechod na energii z obnovitelných
zdrojů je nezbytným krokem, chcemeli zachránit naši planetu. Musíme
jednat teď.

Musíme také změnit
náš životní styl....Jako
jíst méně masa a trávit
dovolenou blíže domovu.

Ekologická
energie je pouze
částí řešení.
Potřebujeme také
energetickou
efektivnost.

Ale samozřejmě, obnovitelné zdroje
energie jsou podstatné. Klimatické
problémy nevyřešíme, pokud
nepřejdeme na obnovitelné zdroje. Je
nutné, aby o tom vědělo více lidí.
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Sofie, rozhodla jsi se
podporovat prvořadě ty
dodavatele, operující na trhu
pod značkou EKOenergie.

Co tím
myslíš?

Začali jsme místní akcí na podporu
větrné energie, ale přišli jsme na to, že
být součástí hnutí EKOenergie může být
mnohem přínosnější.

Také se nám líbí, že prodej
EKOenergie přispívá na
financování nových
zařízení týkajících se
obnovitelných zdrojů.

Když zakoupíte energii od jednoho z dodavatelů EKOenergie, jde
část vašich peněz na projekty na ochranu životního prostředí.

To znamená, že svým nákupem také
přispějete na dobrou věc. Ale jak to
funguje v praxi?

Financují jiné společnosti,
které mají zkušenosti
s těmito aktivitami.

Nedávno sponzorovali projekt
neziskové organizace Oikos na
poskytnutí solární elektřiny pro
vesnickou školu v Tanzánii.
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Zdá se, že vaše kampaň
dosahuje svého síle. Ve
zprávách jsme mohli vidět
různá setkání starostky
s poslanci. O budoucnosti
Bartonské louky se stále
diskutuje.

Pomyslela jsi někdy na lidi
pracující ve společnosti
Fosílie ? Co s nimi bude?
Přijdou o práci?

Chceme dát lidem možnost
si vybrat a udělat první
krok k udržitelným zdrojům
elektřiny.
Energie z obnovitelných
zdrojů vytvoří hodně nových
pracovních míst. A protože
přechod na ekologickou
energii se nestane ze dne
na den, budeme mít čas na
rekvalifikaci pracovníků.

Můžeme to
zvládnout.

Jak si můžete vybrat,
pokud nevíte, jaké máte
možnosti?

Báječné cíle.
Myslíš, že to
dokážeš?

Více udržitelná budoucnost
je možná, ale musí pocházet
ze společného úsilí. Proto
je naše kampaň zaměřená na
informace.

Ekologická energie je
neustále podceňovaná
a my ji musíme dát
možnost růstu.
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Na programu máme hodnocení
návrhů na výstavbu
elektrárny na Bartonské
louce.

Máme dvě nabídky:
Fosílie chce
vybudovat uhelnou
elektrárnu
a Sluneční
paprsek chce
vybudovat větrnou
elektrárnu.

Hlasování
je nyní
uzavřeno.
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S 70% většinou
hlasů přiděluje
zastupitelstvo
kontrakt Slunečnímu
paprsku.

Uplynuly dva roky a
panečku, jak se věci se
změnily.

Větrné turbíny
společnosti Sluneční
paprsek byly pro město
skvělým rozhodnutím.
Podvědomí o klimatických
změnách roste.

Fosílie již není tím
nejvlivnějším podnikem ve
městě. Vidíte tu reklamu
Slunečního paprsku? To je
nová práce mého táty.

Společnost
EKOenergie se také
rozrostla. Nyní
zastřešuje o 45
dodavatelů více.

Já u nich teď pracuji jako
dobrovolnice, společně se spoustou
dalších mladých lidí. Začínáme
financovat tři projekty na ochranu
ovzduší pomocí příjmů vytvořených
z nových kontraktů.

Budoucnost, kde
ochrana životního
prostředí je
prioritou, nebyla
nikdy tak blízko.
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Co mohu udělat já?
Klimatické změny jsou největší výzvou, které lidstvo čelí. Zprávy o narůstajícím skleníkovém efektu
a jeho dopadů jsou více než alarmující. Jedinou dobrou zprávou je, že víme jak dramatickým
klimatickým změnám zabránit. Je technicky a ekonomicky možné žít s tím, co nám naše planeta
nabízí.
Bohužel, příliš málo osob s rozhodovací pravomocí bere tento problém vážně. Upřednostňují
zastaralá nebo jen krátkodobá řešení. Naštěstí je tu víc a víc lidí podobných Sofii: lidí, kteří jednají,
místo toho, aby čekali na velkolepé mezinárodní dohody na ochranu životního prostředí.
Individuální iniciativy nejsou zbytečné. Jsou společným znakem pro narůstající skupinu lidí, krerá
věří, že tyto aktivity jsou cestou vpřed. A tato skupina nezůstane bez povšimnutí politiků, kteří chtějí
vyhrát volby v následujících letech. Stejně tak, jako obchodní společnosti, které plánují prodat své
výrobky během let 2020 a 2030. Takovéto akce dávají také absolutní smysl našemu každodennímu
životu: můžete ušetřit spoustu peněz stejně tak, jako zlepšit své zdraví tím, že budete šetrnější k
životnímu prostředí.

Co můžete udělat u vás doma:
1.
Přejděte na EKOenergii. Není to jenom
nejlepší způsob, jak zabezpečit, aby vaše smlouva
na dodávku elektřiny vedla k pozitivním změnám,
ale rovněž jasný signál výrobcům a politikům, že
na 100% věříte energii z obnovitelných zdrojů.
Navštivte naše stránky
www.ekoenergy.org > Jak zakoupit EKOenergii?
2.
Na vytápění a klimatizaci vašeho obydlí
používejte obnovitelné zdroje energie jako bioplyn
nebo tepelné pumpy poháněné elektřinou získanou
z obnovitelných zdrojů.
3.
Provádějte měření vaší energetické
spotřeby a výdajů na energii a pokuste se je snížit
těmito způsoby:
- než si pronajmete či koupíte dům, ověřte si jeho
energetickou účinnost
- tepelně izolujte váš dům
- perte nebo sušte oblečení pouze za předpokladu,
že máte plně naplněnou pračku nebo sušičku
- neplýtvejte vodou a hlavně ne teplou vodou
- kupujte pouze elektrické spotřebiče s nízkou
spotřebou a vypněte je, když je nepoužíváte
- při vaření používejte pokličky a nechte jídlo
vychladnout, než ho dáte do ledničky nebo
mrazničky.
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Když cestujete:
4.
Snažte se nejezdit osobním autem. Jízda na kole a chůze jsou často lepší a zdraví prospěšnější
alternativy. Pokud nemáte možnost využít veřejnou dopravu, zkuste s někým sdílet jízdu autem; je
to výborný způsob, jak šetřit peníze, snížit znečištění ovzduší a získat nové přátele.
5.
Dovolená nemusí být strávená na vzdálených místech, aby byla pěkná. Vyhýbejte se létání;
letecká doprava zapříčiňuje zvyšování emisí skleníkových plynů.

Jezte zdravě
6.
Produkce a doprava potravy vytváří plyny, které mají za následek skleníkový efekt. Pokud
chcete snížit svoji uhlíkovou stopu, můžete:
- snížit spotřebu masa a mléčných výrobků
- kupovat potraviny od místních výrobců a sezónní potraviny
- kupovat organické výrobky
- nekupovat více, než kolik opravdu sníte. Můžete začít s tím, že budete mít pod kontrolou, kolik jídla
vyhodíte.

Minimalizujte, znovu používejte,
recyklujte
7.
Pečujte o své věci. Čím déle je budete
používat, tím méně odpadu vyprodukujete a tím
méně energie bude potřeba na výrobu nových
produktů.
8.
Nakupujte z druhé ruky, kvalitní výrobky a
výrobky, které nepotřebují extra balení.
9.
Dávejte trvalé dárky. Milióny dárků končí
na smetišti, aniž by byly vůbec použity. Místo toho
darujte např. lístky do divadla, kupón na masáž,
nebo objednejte vašemu kamarádovi/kamarádce
políčko v místní komunální zahradě.

Podporujte ostatní, aby obhajovali vaše
morální hodnoty
10. Volte politiky, kteří berou klimatické změny
vážně. Podporujte organizace, které se
zabývají klimatickými změnami, lidskými právy,
plánovaným rodičovstvím...

Více najdete na...
http://ec.europa.eu/clima/citizens/tips/index_cs.htm
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Všemocná společnost Fosílie plánuje postavit novou uhelnou elektrárnu na
bartonských loukách. Ale nejsou jediní, kteří mají zájem v této oblasti: společnost
Sluneční paprsek chce na tomto místě místo toho vybudovat větrnou elektrárnu.
Návrh Slunečního paprseku obdrží nečekanou pomoc od Sofie a jejích přátel, kteří
zahájí kampaň na podporu energie z obnovitelných zdrojů.
Sofie brzo pozná, že se o tento problém nezajímají jenom politici. Na volném trhu si
zákazníci mohou vybrat, kterou společnost budou podporovat a jaký druh elektřiny
si koupí. Jakmile si toto uvědomí, netrvá dlouho, co zahájí kampaň ,,Přejděte na
EKOenergii”.

,,Jedná se o to, mít možnost volby.
Pouze bych chtěla, abyste o tom popřemýšleli.”

