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No tak, paNí StaroStko.
Uzavřeli jSme dohodU. tady NeNí čaS 

Na přehodNocováNí.
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NeSNažím Se 
přehodNocovat. jeNom 
podotýkám,že Několik 

poSlaNců projevilo 
zájem o jiNý Návrh.  
Návrh SlUNečNího 

paprSkU.

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?

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.

a Navíc, díky Naší Nové 
iNveStici bUdeme moci 

odStavit jedNU z meNších a 
méNě účiNNých elektráreN.to 

je dobrá věc pro Naši plaNetU, 
NemySlíte?

SoUhlaSím S vámi, paNe UhlákU. 
ale Ne každý to vidí StejNě. 18 měSíců 
před volbami Si NemohU dovolit mít 

NeSpokojeNé voliče.

opravdU Si mySlíte, že právě toto 
zNepokojUje vaše voliče? vaši voliči 
chtějí elektřiNU.tím bychom Se v prvé 

řadě měli zabývat.

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.
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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?

Ne, Samozřejmě 
že Ne, ale...

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.

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?

měli jSme perNý deN.

StaroStko! máme důležité věci, o 
kterých S vámi potřebUjeme hovořit! 

proSím váS, paNí StaroStko!

teď Ne, jSem velmi 
zaNeprázdNěNá.

ahoj, vypadá to… 
já Nevím....aSi 
Něco okolo té 

elektrárNy.

ahoj SoFie, kvůli 
čemU je tady 
tolik povykU?

aNo, SoFie, Už 
můžete jít. mySlím, 
že všichNi půjdeme 

teď domů. 
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ach! politici! ti Nikdy 
NepoSloUchají!

pojď marie, 
věNUjme Se petici.

,,pryč S FoSilNími palivy-vyUžívejte 
obNovitelNé zdroje eNergie.”

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.

když Ne Uhlí, 
tak co potom?

je zde SpoUSta 
možNoStí. SlUNce, vítr...
poUžívejme obNovitelNé 

zdroje eNergie!

Nechceme, aby tady 
SpolečNoSt FoSílie 
vybUdovala NovoU 

elektrárNU. chceš Se 
podepSat?

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.

FoSílie je Naším 
Nejlepším klieNtem a 

platí dobře.
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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

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.  

Více o naší ekologické elektřině a 
klimatických změnách  ->

Více o našem klimatickém fondu ->

Sluneční paprSek

Hlavní stránka O nás Ekologická značka Jak koupit EKOenergii

zrovNa je hledám Na 
googlU....mrkNi tady Na to...

Už jSi Někdy Slyšela o 
SlUNečNím paprSkU?

Už jSte Někdy Slyšeli 
o ekoeNergii?

Ne, podívejme Se Na jejich 
StráNky. NeUvěřitelNé, jSoU..

No teda, ve 30 jazycích!

,,jako evropSký zákazNík 
máte právo Na to Si vybrat 

Svého dodavatele elektřiNy a 
preFerovaNý drUh elektřiNy.“

Nevěděla jSem , 
že exiStUje tolik 

dodavatelů. my pořád 
zůStáváme U FoSílie.

EKOenergie ekologická značka pro elektřinu

9



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

Více informací zde ->

...hele, podívej Se Sem: ,
“FoNd životNího proStředí 

SdrUžeNí ekoeNergie”. 
co by to mohlo být? Fond životního prostředí

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”. 

10



Fond životního prostředí
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.

rozhodNě. Už jSte Slyšeli o té Nové 
elektrárNě, kteroU chtějí poStavit?

máš Na mySli tU Na bartoNSké loUce?

aNo, právě Se teď 
rozhodUjí, jaký typ 

elektrárNy tam poStaví.

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.

proSím tě, SoFie. 
vítr ....chachacha! 
to NebUde Nikdy 

FUNgovat...

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.

to jSoU hloUpoSti vymyšleNé 
Nějakýma hipíkama, kteří

 chtějí, abychom žili 
jako jeSkyNNí lidé v 
době kameNNé, SoFie.

počkej, NeNí FoSílie 
Naším SpoNzorem?

aNo, je. proč 
Se ptáš?

pokUd vydělají víc peNěz, možNá bUdeme 
mít také víc peNěz!

proč by,...to 
je jedNo.

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?

...teď Ne, 
mám práci. já vím, ale... opravdU 

Si přeji, aby Se měSto 
rozhodlo pro ekologickoU 

eNergii.

Nemohla jSem Si pomoci, 
ale zaSlechla jSem váš 

rozhovor S paNem Uhlákem.

to Se váS Netýká, 
SoFie.

Naše měSto Už opravdU dělá hodNě, 
SoFie. teď jSme právě zavedli koNteiNery 

Na tříděNý odpad. Nemůžeme vyřešit 
všechNy problémy Světa.         

ekologická eNergie 
je opravdU šlechetNá 
záležitoSt, ale...NeNí 

to tak jedNodUché.

proč Ne? 

protože Ne vždycky FoUká 
vítr, SoFie...a Naše měSto 
potřebUje hodNě eNergie...

ale pokUd 
NezačNeme mySlet 

ekologicky....

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.

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.

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.

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.

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.

Slyšela jSem, že NeNí možNé žádNým způSobem dokázat, že 
eNergie, kteroU Nabízíte je opravdU ekologická. jak to tedy je?

zárUky původU?

bezva, díky 
moc!

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.

Nepodařilo Se mi přimět 
ji k tomU, aby Si cokoliv 

přečetla. mySlím Si, že je čaS 
změNit Strategii.

mlUvila jSi o 
petici.

přeSNě tak 
jako ti Ubozí 

hipíci? 

mySlíš Si, že Nějaké 
škrabaNice bUdoU 
k NěčemU platNé?

mySlím, že aNo. ale hlavNě chci, aby lidé 
věděli, že je tady možNoSt volby.

aNo, ale my jSme Fotbalový klUb. žádNý 
Spolek ‘záchraNářů Světa‘. vídíš tady Někde 

Na StěNě SlogaN Síla květiNy?

můžeme vyrobit 
letáky. Nebo plakáty. 

mohla bych jich 
pár vyvěSit Na mé 

UNiverzitě.

NejSme připoUtáNi k FoSílii Na celý život. 
mUSíme to dát vědět co Nejvíce lidem. třeba bychom 

mohli vyměNit aleSpoň čáSt eNergie 
za eNergii ekologickoU.

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.

proč Si S tím lámeš hlavU? my 
NepoUžíváme peNíze klUbU Na 
FiNaNcováNí Našich aktivit.

riSkUjeme, že můžeme 
přijít o SpoNzory.
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mySlíš...?
Samozřejmě. a jak Si potom 
bUdeme moci dovolit řádNě 

UdržovaNé hřiště, dreSy, 
klimatizovaNoU klUbovoU 

míStNoSt...?

možNá aNi NepotřebUjeme 
tolik peNěz. mySlím tím, 
kdo z NáS tady poUžívá 

klimatizaci? a Na co 
potřebUjeme Nové dreSy Na 

každoU SezóNU?

proč Ne?

my Se jim Nepleteme do 
ceSty jméNem Našeho 

klUbU. SpoNzorStví Nám 
NevezmoU.

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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hlUpáci. hodNě 
štěStí. bUdete 
toho litovat..

v každém případě 
doUFejme, že Se 
markovi obavy 

NevyplNí.

a pokUd NáS FoSílie 
přeStaNe SpoNzorovat, 

Najdeme Si Někoho jiNého. 
NepotřebUjeme tolik peNěz. 

Stále bUdeme hrát.

mohli bychom 
koNečNě teď Už začít 

tréNovat?

klídek, markU, bUdeme hrát...
vítězStví NezáviSí poUze 
Na tréNiNkU, ale také Na 

týmovém dUchU.

ale co Uděláme 
S regioNálNím 

přeborem... jeStli zápaS 
vyhrajeme, Nebo 

Ne záviSí Na NáS, 
Ne Na Nich...

Uvidíme..
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líbí Se mi tady 
teN Návrh 

letákU.

mySlíte Si, že 
,,přejděte Na 
ekologickoU 

eNergii!,´´ zNí 
doStatečNě dobře?

možNá bychom 
mohli vymySlet Něco 

důvtipNějšího. tady to 
zNí trochU jedNodUše. chceme to 

poNechat 
jedNodUché 
a SNadNé k 

porozUměNí.

Nezapomeňte, 
že jSoU UrčeNy 

laikům.

kNihovNa SohlaSila, 
abychom USkUtečNili 
Naše veřejNé FórUm 
v jejich proStorách!

je to Už za měSíc. bUdeme mít doStatek 
čaSU Na propagaci?

já Se poStarám o 
propagaci. SoFie, ty by 
SiS měla připravit řeč.

já....já jSem 
Neměla v pláNU 

mít řeč...

ty jSi Na to ta SprávNá oSoba, 
SoFie. Už jSi přeSvědčila NáS 

všechNy! jSem Si jiStý, že bUdeš 
mít Skvělý proSlov.
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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...

jeStli Si Nedáš pozor, tak 
SkoNčíš S dredy Na hlavě a 

SaNdály Na NohoU.
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co Se StaNe, když vítr 
NeFoUká a SlUNce NeSvítí?

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.

Slyšel jSem, že 
tUrbíNy čaSto 
zabíjejí ptáky.

bUdovy a doprava zabíjejí více ptáků, 
Než větrNé tUrbíNy a Nezapomeňme 

Na klimatické změNy.

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. 

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. 

pojďmě 
proStě Spálit 

měStSký odpad, 
teN je taky 

obNovitelNý, 
že?

co kdybych Si 
proStě Sám 

koUpil SolárNí 
paNely?

mlUvte 
jedeN po 
drUhém, 

lidi! a co tady ta SpolečNoSt 
ekoeNergie? ti by pro NáS 
mohli poStavit tUrbíNy?

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.

aNo, vy 
Napravo.

pokUd Se rozhodNeme 
pro větrNoU eNergii, 

zlepší Se tím ovzdUší 
v Našem měStě?
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Měl jsi pravdu.

 Musíme si na
 tu holku dávat pozor.

UhlákU

ačkoliv jSte velmi 
mladá, hovořila jSte 

dNeS velmi dobře!

děkUji vám, 
paNe NovákU, 

mUSí přizNat, že 
jSem byla doSt 

NervózNí.

Nechtěla byS Na toto téma 
pohovořit Na rádiU? máme 

jedeN program každý pátek...

jaSNě, to by 
bylo Skvělé!

položím je jeNom tady Na 
pUlt. jSem Si jiStý, že 

Někteří z mých zákazNíků 
Si je přečtoU.

To:
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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?

NemlUvě o tom, jak 
Se k Nám StaroStka 

obrací zády!

...pokUd Se zbavíme 
vůdce, možNá, že 

hNUtí Samo o Sobě 
zkolabUje. pomalU,

 ale jiStě....

ale jak? zdá Se, že je velmi 
popUlárNí. zíSkala Si Na Svoji 

StraNU Fotbalový klUb a 
doStala Se až ke StaroStce.

...její otec pracUje Na 
Naší reklamNí kampaNi. 

matka je bez práce...

opravdU? a to 
mi říkáte 

až teď?

zhrUba 50 podNiků
 od NáS odešlo...

24



omlUvte mě Na 
miNUtkU. dejte Si 

přeStávkU.

...oN je jedNím z Našich 
klíčových lidí...

...aNo, ale...

paNe UhlákU! jak vám 
mohU pomoci?

...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.

SprávNě iNveStovaNý 
kapitál, paNe UhlákU.

a teď mUSím jít Na jedNU 
talk ShoW, je třeba 

vylepšit repUtaci této 
SpolečNoSti.

pokUd Se tato 
iNveStice Nevydaří, 

draze mi za to 
zaplatíte. 

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?

oNi tomU říkají 
,,reStrUktUralizace”,

mUSí ,,zeFektivNit 
operace”.

to proStě Nedává 
žádNý SmySl. ty patříš 

k těm Nejlepším...
proč by oNi...

to byl oN.

ale No tak SoFie, oN 
NeNí takový...zlý...

a dNeS je tady S Námi paN Uhlák! paNe 
UhlákU, co Si mySlíte o probíhající 

kampaNi Na ekoeNergii?

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.

26



SpolečNoSt FoSílie je pro Naše drahé měSto Nejlepší 
volboU. čiSté, účiNNé a Spolehlivé Uhlí, NamíSto...

byl to oN, tati. FoSílie ztrácí Na 
popUlaritě, StaroStka SoUhlaSila 

S NovoU Schůzí, kde Se má 
projedNávat rozhodNUtí poSlaNců 

ohledNě bartoNSké loUky.

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?

a to je všechNo díky tobě, 
zlato. ale přeSto NemůžU 

Uvěřit, že jSem kvůli tomU 
doStal výpověď.

to je hrozNé. co teď 
bUdeme dělat? měli bySte 
zaNechat té kampaNě a to 
oba dva. NeStojí to za to.

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.

ale, kdo je ta SoFie, která 
Stojí v čele hNUtí za 

ekologickoU eNergii v Našem 
měStě? proč to dělá?

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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jako mladý člověk mám Nejvíce 
co ztratit díky klimatickým 

změNám. jedNá Se hlavNě o moji 
bUdoUcNoSt.

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.

a toto NeNí Něco, co bych 
mohla poStavit mimo 
mé oSobNí cíle, Nebo 

odložit až po dokoNčeNí 
UNiverzity.

přechod Na eNergii z obNovitelNých 
zdrojů je NezbytNým krokem, chceme-

li zachráNit Naši plaNetU. mUSíme 
jedNat teď.

opravdU Si mySlíš, že 
ekologická eNergie 

zachráNí Naši plaNetU? 
NeexiStUjí jiNé možNoSti 

ke zvážeNí?

mUSíme také změNit 
Náš životNí Styl....jako 
jíSt méNě maSa a trávit 
dovoleNoU blíže domovU.

ale Samozřejmě, obNovitelNé zdroje 
eNergie jSoU podStatNé. klimatické 

problémy Nevyřešíme, pokUd 
Nepřejdeme Na obNovitelNé zdroje. je 

NUtNé, aby o tom vědělo více lidí.

ekologická 
eNergie je poUze 

čáStí řešeNí. 
potřebUjeme také 

eNergetickoU 
eFektivNoSt.
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SoFie, rozhodla jSi Se 
podporovat prvořadě ty 

dodavatele, operUjící Na trhU 
pod zNačkoU ekoeNergie.

začali jSme míStNí akcí Na podporU 
větrNé eNergie, ale přišli jSme Na to, že 
být SoUčáStí hNUtí ekoeNergie může být 

mNohem příNoSNější. 

co tím 
mySlíš? 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?

také Se Nám líbí, že prodej 
ekoeNergie přiSpívá Na 
FiNaNcováNí Nových 
zařízeNí týkajících Se 
obNovitelNých zdrojů.

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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více UdržitelNá bUdoUcNoSt 
je možNá, ale mUSí pocházet 
ze SpolečNého úSilí. proto 

je Naše kampaň zaměřeNá Na 
iNFormace.

MůžeMe TO 
zvLádnOuT.

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?

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.

chceme dát lidem možNoSt 
Si vybrat a Udělat prvNí 

krok k UdržitelNým zdrojům 
elektřiNy.

báječNé cíle. 
mySlíš, že to 

dokážeš?

jak Si můžete vybrat, 
pokUd Nevíte, jaké máte 

možNoSti?
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.

S 70% většiNoU 
hlaSů přidělUje 
zaStUpitelStvo 

koNtrakt SlUNečNímU 
paprSkU.
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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?

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.

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.
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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.

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

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.
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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 Sofi e a jejích přátel, kteří 
zahájí kampaň na podporu energie z obnovitelných zdrojů.

Sofi e 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.”  


