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No tak, paNi starostka.  
Mali sMe dohodu.  

teraz Nie je čas Na váhaNie.
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NeváhaM. 
iba hovoríM, 

že Niekoľko poslaNcov 
prejavilo záujeM 

o iNý Návrh. 
Návrh od 

eNergosolár.

robíte si sraNdu?  
Fossilia Má viac ako 100 
rokov skúseNostí. ako 

Môže Niekto veriť v to, že 
pár veterNých turbíN bude 

schopNých vyrobiť také 
MNožstvo elektriNy, aké 

potrebujeMe?

áNo, ale viete, páN carbuNculus, sú tu 
aj rastúce obavy ohľadoM ... veď viete ... 

kliMatických zMieN.

preskočMe túto Nezávislácku diskusiu. 
viete o toM, že Naša elektráreň bude 

NajúčiNNejšia svojho druhu.

Navyše, vďaka Našej Novej 
iNvestícii, budeMe schopNí 
vyradiť z prevádzky jedNu 

z Našich MeNších, MeNej účiNNých 
elektrárNi. je to dobrá vec pre 

Našu plaNétu, Nie?

súhlasíM s vaMi páN carbuNculus. avšak Nie 
každý to tak vidí. 18 Mesiacov pred voľbaMi 

si NeMôžeM dovoliť Mať NespokojNých 
voličov.

skutočNe si Myslíte, že je to to,  
čo vašich voličov zaujíMa? vaši 

voliči chcú elektriNu. to by teraz 
Malo byť NašíM hlavNýM záujMoM.

MiMochodoM, Nebuďte taká pesiMistická. 
kliMatické zMeNy Neboli doteraz probléMoM. 

poďMe riešiť probléM vtedy, kedy reálNe vzNikNe. 
viete si spoMeNúť Na akýkoľvek probléM, ktorý 

veda Nebola schopNá vyriešiť?

hMMM... rakoviNa. 
chudoba. hlad.
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No tak paNi starostka.  
čo vás trápi? Mali ste zlú 

Noc? 

spoNzorujeMe viac 
Než 50 podujatí a 

orgaNizácií v Meste. 
Neželáte si, aby sa 
tieto veci zMeNili, 

však?

Nie, saMozrejMe, 
že Nie, ale...

veterNé turbíNy. je to to, 
čo sa voličoM páči? škaredé 

turbíNy všade, kaM sa leN 
pozriete? paMätajte si, ak 

vybudujeMe túto Novú elektráreň, 
budeMe spoNzorovať MNoho 
ďalších iNých projektov za 

peNiaze, ktoré bude táto 
elektráreň geNerovať. 

to váM sľubujeM.

MožNo Máte pravdu. Musíte 
však ľudí presvedčiť s vašou 

reklaMNou kaMpaňou.

NechceM Mať žiadNe 
probléMy.

Nebudete 
ľutovať toto 

vaše rozhodNutie, 
paNi starostka.

ja vieM.
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paNi starostka, svoju prácu 
soM si dNes urobila. Nebude 

váM vadiť, ak už pôjdeM?

bol to NaMáhavý deň!

starostka! MáMe dôležité veci, ktoré 
potrebujeMe s vaMi prediskutovať! 

prosíM, paNi starostka!

teraz Nie, soM veľMi 
zaNeprázdNeNá.

hej! vyzerá 
to tak .... NevieM, 

Niečo ohľadNe 
tej elektrárNe.

hej, soFia! čo je 
to tu za krik?

Nebude soFia, 
Môžete ísť. 

MyslíM, že aj My 
ostatNí pôjdeMe 
o chvíľu doMov. 
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tsssss!politici! 
tí Nikdy Nepočúvajú!

poď Mária, poďMe 
pokračovať v petícii.

“stop FosílNyM paliváM – 
obNoviteľNé zdroje sú iN“

kliMatické zMeNy sú 
skutočNé. NeobNoviteľNé 

zdroje Ničia Našu plaNétu.

o čoM presNe je 
táto petícia?

chceMe ukázať politikoM, 
že MNoho občaNov chce 

elektriNu z obNoviteľNých 
zdrojov, a Nie 
FosílNe palivá.

ak Nie uhlie, 
tak čo potoM?

je tu veľa MožNostí. 
slNečNá eNergia, 
veterNá eNergia...

vykročMe sMeroM k 
obNoviteľNýM zdrojoM!

NechceMe, aby tu 
Fossilia postavila 

Novú elektráreň. chceš 
sa podpísať?

ak Fossilia poskytuje 
elektriNu iba z 

NeobNoviteľNých 
zdrojov, kto poskytuje 

zeleNú elektriNu?

existuje veľa zeleNých 
dodávateľov. jedeN z Nich, 

eNergosolár, Má záujeM 
vybudovať veterNú elektráreň 

Na zeleNej lúke. takže o toMto 
sa rozprávali...
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prečítaMe si vaše letáky. 
vďaka a veľa šťastia s 

vašou petíciou.

MyslíM, že pôjdeM 
doMov. NeMáM Náladu 

Na hraNie.

aha... ok, 
to je vporiadku.

spoločNosť Fossilia 
je NedôveryhodNá, verte Mi, ja 
to vieM. poNuka od suNbeaM by 

Mohla byť pre Mesto 
oveľa lepšia.

zlatko, NezabudNi, 
že pre Nich pracuješ. 

Nekúš ruku, ktorá 
ťa kŕMi.

ja pre Nich NepracujeM. to 
Naša reklaMNá ageNtúra pre 

Nich pracuje. a dúFaM, že 
MáM stále právo povedať si, 

že ich NeMáM rád. 

tati prečo si Nepožiadal, 
aby si pracoval Na 

iNoM projekte?

Miláčik Nie soM v pozícii, 
aby soM si vyberal.

Fossilia je NašiM 
NajlepšíM klieNtoM 

a aj dobre platia.
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ZA VáS ZA žiVOTNé PROSTREDiE ZA buDúcNOSť

Elektrina z vetra, vody a slnka pre Váš domov? Kliknite sem.

Prečítajte si viac o našej certifikovanej elektrine EKOenergia.

EKOenergia je sieťou 35 európskych environmentálnych organizácií takmer zo všetkých európskych krajín. 
Propagujeme využívanie obnoviteľných zdrojov energie a chceme poskytnúť spotrebiteľom možnosti získať 
viac z ich zmlúv o dodávke elektrickej energie.

EKOenergia je tiež názov jedinej celoeurópskej značky pre 
elekrickú energiu. EKOenergia je obnoviteľným zdrojom energie. 
Navyše, EKOenergia je vyrábaná v elektrárňach, ktoré spĺňajú 
kritériá udržateľnosti stanovené v rámci siete EKOenergie.

Viac o zelenej elektrickej energii a klimatických 
zmenách ->

Viac o našom Klimatickom fonde ->

EnErgosolár

Home O nás Ekoznačka Ako kúpiť EKOenergiu

práve ich googlujeM... 
pozri sa seM...

počul si Niekedy 
o spoločNosti eNergosolár?

počuli ste už Niekedy 
o ekoeNergii?

Nie. pozri ich 
webstráNku. ach Majú 

ju...waw... v 30 jazykoch.

„ako európsky spotrebiteľ 
si Môžete slobodNe vybrať 

dodávateľa elektriNy, ako aj 
druh preFerovaNej elektriNy.“

Nevedela soM, že je 
toľko veľa dodávateľov. 
vždy sMe boli zahláseNí 
v spoločNosti Fossilia.

EKOenergia Ekoznačka pre elektrinu
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Z každej predanej MWh 
energie získanej z vodného 
zdroja EKOenergie, ide 
minimálne 10 centov do 
environmentálneho fondu 
EKOenergia. Tieto peniaze 
sú následne použité na 
financovanie projektov 
revitalizácie vodných tokov.
 
Prečítajte si viac →

...hej, pozrite seM. 
„eNviroNMeNtálNy FoNd 

ekoeNergia“. čo to Môže byť?   ENViRONMENTálNy FOND 

čo ešte títo ľudia z 
ekoeNergie robia?

vyzerá to tak, že určujú 
eNviroNMeNtálNe kritériá pre 
elektrárNe. prečítajte si toto.

Majú kritériá 
účiNNosti pre 

elektrárNe Na bioMasu 
a dokoNca aj vylúčili 

Niektoré druhy 
bioMasy, Napríklad 

tie, ktoré by Mohli byť 
použité ako 
potraviNy.

prečo NezMeNíMe Nášho 
dodávateľa? Naše peNiaze 
by išli do Niečoho reálNe 

užitočNého. 

soFia klikNi Na to „ako 
Nakupovať v ekoeNergii“ 

tlačítko.
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  ENViRONMENTálNy FOND 

ahoj soFia! cítiš 
sa dNes lepšie?

tak trošku. rada by sa s 
vaMi všetkýMi o NiečoM 

porozprávala. je to Naozaj 
dôležité.

dôležitejšie ako Náš tréNiNg? 
chlapčeNský tíM Má túto 

Nedeľu zápas.

určite. počuli ste už o tej Novej 
elektrárNi, ktorú chcú stavať?

Myslíš tú, ktorú chcú 
stavať Na zeleNej lúke?

hej, práve sa rozhodujú 
aký druh elektrárNe taM 

chcú postaviť.

preMýšľala soM o toM včera 
a MáM pocit, že MôžeMe 

reálNe Niečo urobiť, aby 
sMe podporili MyšlieNku 

veterNých turbíN.

prečo to teraz vyťahuješ? prišli sMe seM hrať.

NechceM prehrať NedeľNý 
zápas kvôli tvojMu FňukaNiu!
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Nie je to o MojoM FňukaNí, je už 
MNoho aktivistov, ktorí podporujú 

veterNé FarMy.

soFia prosíM ťa. 
vietor… hahaha! 
to Nikdy Nebude 

FuNgovať…

soM si istá, že všetci 
viete o globálNoM 

otepľovaNí a kliMatických 
zMeNách. zeleNá elektriNa 
to Môže poMôcť zastaviť 

a Naše Mesto by bolo 
pozitívNyM príkladoM.

a prečo Nie? v Niektorých 
krajiNách už dodávajú 

viac ako 20% elektriNy. a 
to je iba začiatok. 

soFia to sú kecy vyMysleNé 
NezávislákMi, ktorí chcú aby 
sMe žili ako ľudia v jaskyNi.

...počkať, Nie je 
Fossilia NašíM 

spoNzoroM?

hej. prečo sa 
pýtaš?

ak zarobia viac peňazí, MožNo 
budeMe Mať tiež viac peňazí!

prečo by...ach, 
to je jedNo.

je to o 
MožNosti voľby. 
leN by soM bola 

rada, aby ste o toM 
porozMýšľali.
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to je všetko pekNé soFia, ale čo 
s týM MôžeMe urobiť? leN hovoríM, 
že je to Na rozhodNutí Mestského 

zastupiteľstva.

ja by soM si tiež vybral 
zeleNú eNergiu, ale 

NeMyslíM si, že sa Nás 
spýtajú Na Náš Názor.

a to je dôvod, prečo sMe 
si povedali, že by bolo 

hlúpe diskutovať o týchto 
veciach. poďMe hrať, 
MáMe teraz oMNoho 

dôležitejšie veci 
Na práci.

MožNo by tu 
predsa leN bolo 
Niečo, čo by sMe 
Mohli urobiť...

soFia pracuješ Na 
radNici, však? pokúsila 
si sa Niekedy Načať u 

Nich túto téMu?

ešte Nie. chcela soM si 
k toMu Najprv Načítať.
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paNi starostka? 
MôžeM Na 
slovíčko?

…teraz Nie, soM 
zaNeprázdNeNá.

ja vieM, ale ... Naozaj 
dúFaM, že Mesto sa 

rozhodNe pre zeleNú 
eNergiu.

NeMohla soM prepočuť 
váš rozhovor s páNoM 

carbuNculusoM.

to Nie je vaša 
starosť soFia.

Naše Mesto toho už robí veľa soFia. práve 
sMe zaviedli odpadové koše. NeMôžeMe 

vyriešiť všetky probléMy sveta.
zeleNá elektriNa 

je vskutku 
vzNešeNou vecou, 

ale... Nie je to také 
jedNoduché.

prečo Nie?

pretože vietor NeFúka 
stále soFia... a Naše Mesto 

potrebuje veľa eNergie.

ale ak NezačNeMe 
využívať zeleNú 

eNergiu...

si príliš Mladá, 
aby si to pochopila.

zeleNá eNergia je MožNo 
budúcNosť soFia... ale Nie 

je súčasNosť. 
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och...čakala soM, že 
budeš staršia.

haha! soM dobrovoľNíčka v 
ekoeNergii. rada ťa spozNávaM soFia. 
spoMíNala si, že Máš pre Nás Nejaké 

otázky.

v prípade, ak chceš Nakúpiť zeleNú elektriNu, Musíš o ňu požiadať od 
svojho dodávateľa. používajú zpčka aby preukázali, že produkujú 

dostatok zeleNej eNergie Na pokrytie tvojej spotreby.

záruky pôvodu. štát dáva dodávateľoM 
certiFikát NazývaNý záruka pôvodu, a to za 

každý Mwh zeleNej elektriNy, ktorú vyprodukujú. 
dodávatelia elektriNy Môžu predať toľko 

objeMu zeleNej elektriNy, Na aký iM bola vydaNá 
záruka pôvodu.

v prípade, ak dodávatelia elektriNy chcú predať 
viac zeleNej elektriNy ako saMi vyprodukujú, 

Môžu odkúpiť záruky pôvodu od iNých zeleNých 
dodávateľov. ale v každoM prípade: každý jedeN 

certiFikát Môže byť použitý iba raz. viac 
iNForMácií Nájdeš Na Našej webstráNke.

soM účastNíkoM eds, európskej dobrovoľNíckej 
služby. je to prograM eú, ktorý uMožňuje MladýM 

ľuďoM vycestovať do zahraNičia a vykoNávať 
dobrovoľNícku čiNNosť v Neziskovej orgaNizácii. 

ekoeNergia hosťuje dobrovoľNíkov z rôzNych krajíN.

Niekto Mi povedal, že Neexistuje MožNosť ako zistiť, či 
elektriNa, ktorú dostávaMe zo zásuvky, je vlastNe zeleNá. 

ako to FuNguje?

zpčka?

skvelé, 
ďakujeM!

MiMochodoM... čo si týM Myslela, keď 
si povedala, že si dobrovoľNíčkou v 

ekoeNergii? to Ma zaujíMa.
toto všetko? waw! oh a tiež 

MáM pár otázok ohľadoM 
kliMatického FoNdu...
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soFia! dostali sMe 
tvoju správu. dostala 

si sa NiekaM so 
starostkou?

hovorili sMe váM,  
že je to hlúposť.

NeMohla soM ju presvedčiť, 
aby si Niečo prečítala. MyslíM, 

že je čas Na iNú stratégiu.

hovorila si 
o Nejakej petícii.

rovNako ako tí 
Nezávislácki 

lúzri.

Myslíte si, že váM 
poMôžu Nejaké 

čarbaNice?

to si MyslíM. dôležitejšie však je, 
že chceM, aby ľudia vedeli, že je tu 

MožNosť voľby.

áNo, ale My sMe Futbalový klub. žiadNy 
spolok „poďMe zachráNiť svet“. vidíš tu 
Niekde slogaN „sila kvetíN“ Na steNe?

MôžeMe vyrobiť 
letáky. alebo 

plagáty. Mohla by 
soM ich pár vyvesiť 

Na Mojej uNiverzite.

Nie sMe k spoločNosti Fossilia pripútaNí. MusíMe 
to povedať čo Najviac ľuďoM. MožNo MáMe MožNosť 

aspoň časť z Našej eNergie zMeNiť Na zeleNú.

kľud. sMe priatelia, 
Nie? prečo by sMe 

pre zMeNu NeMohli 
urobiť Niečo iNého?

NeMáM času 
Nazvyš Na vašu 

Nezávislácku 
kaMpaň. choďte si 

Na to preNajať iNý 
priestor.

čo sa do toho staráš? 
NeMíňaMe peNiaze klubu Na 

FiNaNcovaNie Našich aktivít.

riskujeMe stratu 
spoNzorstva.
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Myslíš...?
saMozrejMe. a ako si potoM 

budeMe Môcť dovoliť 
riadNe udržiavaNé ihrisko, 

výstroj, kliMatizovaNú 
klubovú MiestNosť...?

MožNo NepotrebujeMe toľko 
peňazí. teda, kto tu vôbec 

využíva kliMatizáciu? 
a prečo každú sezóNu 

potrebujeMe Nové výstroje?

prečo Nie?

NepletieMe sa iM do 
cesty ako klub. Nezrušia 

svoje spoNzorstvo.

Nebuď taká NaivNá soFia. ak 
väčšiNa z vás bude participovať 

Na tej hlúpej kaMpaNi, bude 
iM to jasNé. a prečo by Mali 

Naďalej Míňať Na Nás peNiaze?

Nehovor? a kto 
iM to povie?

chlapčeNský tíM je takMer pripraveNý 
Na regioNálNe Majstrovstvá. NevzdáMe 

sa tejto príležitosti kvôli tebe.
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idioti. veľa 
šťastia. budete 

ľutovať.

ale aj tak, dúFajMe, 
že Marekove 

obavy sa NestaNú 
skutočNosťou.

a v prípade, ak Fossilia 
zruží svoje spoNzorstvo, 

NájdeMe si Niekoho 
iNého. NepotrebujeMe 
toľko peňazí. Napriek 

toMu budeMe hrať 
aj ďalej.

MôžeMe už koNečNe 
začať tréNovať? 

upokoj sa Marek, budeMe 
hrať... víťazstvo Nie je 
leN o tréNiNgu, ale aj 

o tíMovoM duchu.

a čo s Maj-
strovstvaMi...

to, či súťaž vyhráMe 
alebo Nie, záleží od 

Nás, Nie od Nich...

uvidíMe...
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páči sa Mi táto 
úprava letáku.

Myslíš, že „prejdite 
Na zeleNú eNergiu!“ 

bude stačiť?

MožNo by sMe 
Mohli Nájsť Niečo 

vtipNejšie. je to tak 
trochu obyčajNé. chceMe, aby to 

bolo obyčajNé 
a ľahko 

pochopiteľNé.

budeMe ich 
rozdávať 

laikoM, 
paMätajte.

kNižNica súhlasila, 
aby sMe Naše verejNé 

FóruM usporiadali 
v ich priestoroch.

je to už o Mesiac. budeMe Mať dostatok 
času, aby sMe to spropagovali?

postaráM sa 
o reklaMu. soFia, ty by 
si si Mala Napísať reč.

ja... ja soM 
NepláNovala 

rečNiť...

ty si tá správNa osoba soFia. 
presvedčila si už každého 

z Nás! soM si istý, že tvoja reč 
bude skvelá.
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„paNe, podpíšte Našu petíciu Na 
vybudovaNie veterNej FarMy Na 

zeleNej lúke!“

to Musí byť tá ístá skupiNa, 
ktorá Mi poslala tie eMaily 
ohľadoM prestupu Na zeleNú 

eNergiu.

hej, všetci sMe ich dostali. zNova 
soM si prečítal Návrh od eNergosolár. pôsobil 

lepšie, Než soM si ho pôvodNe paMätal.

hej dávid, 
Neprečítaš si 

ho?

teNto 
eko-NezMysel? 

NeMáM Na to čas.

vlastNe Nie je to až 
také zlé. Mal by si si pozrieť 

ich webstráNku. vyzerá to 
tak, že...

ak Nebudeš opatrNý, 
skoNčíš s dredaMi 

a saNdálMi.
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čo sa staNe, ak prestaNe 
Fúkať vietor a svietiť 

slNko?

sú tu aj iNé zdroje 
obNoviteľNej eNergie, ako 

je Napríklad vodNá eNergia 
a bioMasa, ktoré sú takMer 

vždy k dispozícii. techNológie 
Na uskladNeNie elektriNy sa 

takisto vylepšujú.

čítal soM, že 
veterNé turbíNy 
často zabíjajú 

vtákov.

budovy a doprava zabijú viac 
vtákov ako veterNé turbíNy, 

Nehovoriac o kliMatických zMeNách. 

je to aj otázka uMiestNeNia. 
zNačka ekoeNergia to berie do 

úvahy.

Nie je veterNá eNergia 
veľMi NákladNá? Nebudú 

Naše účty vyššie?

to už dávNo 
Neplatí, že eNergia 

z obNoviteľNých 
zdrojov je 

drahšia. 

ak by uhoľNé elektrárNe Mali 
zaplatiť priMeraNú Náhradu za 

zNečisteNie, ktoré spôsobujú, eNergia 
z obNoviteľNých zdrojov by bola 

oMNoho lacNejšia ako eNergia získaNá 
z FosílNych palív. Navyše vietor bude 

k dispozícii vždy zadarMo.  
Na rozdiel od uhlia.

poďMe proste 
spáliť Mestský 

odpad! teN je tiež 
obNoviteľNý, že?

čo keby soM 
si sáM kúpil 

solárNe 
paNely?

ľudia 
Nie 

všetci 
Naraz! a čo tí z ekoeNergie? NeMôžu 

pre Nás vybudovať tie veterNé 
turbíNy?

ekoeNergia je zNačka, ktorá 
garaNtuje, že elektriNa 

je zeleNá. veterNé turbíNy 
vybuduje eNergosolár. 

Nie ste NúteNí kupovať eNergie  
od eNergosolár: je to iba  

otázkou Mať Na výber.

áNo, vy 
vpravo.

ak prejdeMe Na 
veterNú eNergiu, bude 
vzduch v NašoM Meste 

lepší?
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Mal si pravdu. 

Musíme si 
dávať pozor 

na túto dievčinu.

carbunculus

Napriek tvojMu veku 
si dNes skutočNe 

dobre rečNila!

ďakujeM páN 
Miller. MusíM 

prizNať, že 
soM bola dosť 

NervózNa.

Myslíš, že by si Mohla o tejto 
téMe porozprávať v rádiu? MáMe 

prograM každý piatok...

jasNé, to by 
bolo skvelé!

položíM ich Na pult. soM 
si istý, že Niekto z Mojich 
zákazNíkov si ich prečíta.

Príjemca:
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Prešli sme na 
EKOenergiu

hMM.... No, áNo, 
MôžeMe to zNova 

prediskutovať, ale...

pozrite sa Na všetky tie podNiky, 
ktoré prešli Na zeleNé koNtrakty! 
je to dobrá príležitosť pre Mesto 

ako aj pre Našu straNu...

vyzerá to tak, 
že ľudia chcú 

zeleNú eNergiu. 

za dva Mesiace zozbierali 
5000 podpisov a žiadajú, aby 

koNtrakt Na zeleNú lúku bol daNý 
spoločNosti eNergosolár.

ach jaj... MusíMe Mať  
Na paMäti aj vôľu ľudu.

čo tak zorgaNizovať 
stretNutie Na ďalší týždeň, 

aby sMe prediskutovali poNuky 
Na elektráreň?
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TOTO DIEVČA!  
všetko je to 

kvôli Nej!

Nikto predtýM 
Nepočul o ekoeNergii 
a Nikto sa Nestaral 

o eNergosolár. a teraz, 
kvôli Nej... 

koľko koNtraktov sMe 
už stratili?

Nehovoriac o toM 
ako sa k NáM 

starostka obracia 
chrbtoM!

...ak sa zbavíMe 
líderky, MožNo sa 

saMotNé hNutie zrúti. 
poMaly, ale zrúti sa.

ale ako? zdá sa, že je 
populárNa. presvedčila o svojej 

veci Futbalový klub, dokoNca 
dostala aj svoju Nohu 

do dverí starostky.

...jej otec pracuje Na 
Našej reklaMNej kaMpaNi. 
Matka je NezaMestNaNá...

Naozaj? 
a to Mi 

hovoríš 
teraz?

približNe 50 podNikov 
už prestúpilo z...
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ospravedlňte 
Ma Na MiNútku. 
dajte si pauzu.

...je to jedeN 
z Našich 

kľúčových ľudí...

...áNo, ale...

páN carbuNculus! ako 
váM MôžeM poMôcť?

...to je veľa 
peňazí.

...uvidíM, čo sa 
dá urobiť...

...číM skôr, týM lepšie. 
považujte to za vybaveNé 

páN carbuNculus.

ľahšie Než sMe čakali. 
ráchel, zabezpečte 

teNto prevod.

dobre vyNaložeNé 
peNiaze páN 

carbuNculus.

teraz MusíM ísť Na 
jedNu talk show, je 
čas Napraviť povesť 
tejto spoločNosti.

ak sa to 
Nepodarí, budeš 

za to Niesť 
zodpovedNosť. 

a vráť sa späť do 
práce. NeMôžeM sa dočkať, 

keď budeM počuť 
dobré správy.
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tati! Náš tíM dNes 
vyhral zápas! MôžeMe 

ísť Na regioNálNe 
Majstrovstvá!

to je skvelé 
zlatko...

vyzeráš byť 
uNaveNý...

soM. teda... prišiel 
soM o prácu.

d...dNes? 
ale ako? 

prečo?

hovoria toMu 
„reštrukturalizácia“... 

Musia „zúžiť 
štruktúry“.

to jedNoducho 
Nedáva zMysel! 
si jedeN z ich 

Najlepších... prečo 
by to robili...

to bol oN.

ale No tak soFia, oN 
Nie je taký...zlý...

„dNes je tu s NaMi páN carbuNculus! 
páN carbuNculus, čo si Myslíte 

o prebiehajúcej kaMpaNi ekoeNergie?“ 

„MyslíM si, že je to celé preceňovaNé. produkcia 
elektriNy je Našou oblasťou odborNých 

zNalostí a ak by to s veterNýMi turbíNaMi 
FuNgovalo, začali by sMe s NiMi už dávNo. 

bohužiaľ, v posledNej dobe sa MNoho ľudí Nechá 
ovplyvNiť eNviroNMeNtálNou paNikou.
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„Fossilia je tou Najlepšou voľbou pre 
Naše MilovaNé Mesto. čisté, eFektívNe 

a spoľahlivé uhlie, NaMiesto...“

bol to oN tati. Fossilia 
stráca Na popularite, starostka 

súhlasila, aby sa koNalo Nové 
stretNutie s poslaNcaMi Na 

prediskutovaNie rozhodNutia 
ohľadoM zeleNej lúky.

eNergosolár dostaNe koNtrakt 
a Navyše získavaMe požehNaNie od ľudí. 
videl si, koľko spoločNostí a obchodov 
prešlo v posledNej dobe Na ekoeNergiu?

...a ty zlatko, stojíš 
v strede toho všetkého. 

stále NeMôžeM uveriť toMu, 
že by Ma za toto vyhodili. 

to je hrozNé. čo budeMe 
teraz robiť? Mali by ste 

tú kaMpaň Nechať tak, 
obidvaja. Nestojí to za to.

MaMi! číM špiNavejšie hrajú, 
týM tvrdšie budeMe bojovať! 
MusíMe bojovať proti týMto 

ľuďoM ešte viac, keď sú 
takýto zlí!

Navyše, svoju prácu 
NedostaNeM späť, ak 
to bude záležať od 

spoločNosti Fossilia. 
NájdeM si iNú. ako ste 

povedali, soM jedeN 
z Najlepších.

„ale kto je tá soFia, 
líderka hNutia Nášho 

Mesta za zeleNú eNergiu? 
aké sú jej pohNútky? 

prijMe výzvu 
prehovoriť pred 

kaMeraMi?“
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Naozaj soM 
dostala pozvaNie 

do talk show!

Mala soM teleFoNát. 
vysielaNie je budúci týždeň. 

Nie soM Na to pripraveNá.

ale No tak soFia, ber to ako skúšku. 
určite si pripraveNá. v posledNej 

dobe si rozprávala iba o ekoeNergii 
a obNoviteľNých zdrojoch.

ja vieM, ale toto je iNé. 
MNoho ľudí bude vlastNe 
sledovať toto vysielaNie 

a MNohí z Nich budú za 
spoločNosť Fossilia. čo keď 

to pokazíM? 

počuj, toto je 
Najlepšia príležitosť Na 

to, aby sMe sa dostali 
ku každéMu. si slávNa 

soFia!
a toto... už 
stálo prácu 
Môjho otca.

vieMe ti poMôcť 
s prípravou. 

spíšMe si Niektoré 
arguMeNty, ja budeM 

Moderátor. 

soFia, Nie ste 
tak trochu Mladá Na 

to, aby vás trápili 
elektrárNe? prečo 

to robíte?
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ako Mladý človek MáM Najviac 
čo stratiť v dôsledku 

kliMatických zMieN. ide hlavNe 
o Moju budúcNosť.

Nebolo by Múdrejšie 
sústrediť sa Na tvoje 

štúdiuM?

Na uNiverzite začNeM 
študovať pravdepodobNe 

budúci rok, avšak skutočNe 
veríM v zeleNú eNergiu 

a v ekoeNergiu.

a toto Nie je Niečo, čo 
by soM Mohla postaviť 
MiMo Mojich osobNých 

cieľov, alebo odložiť až po 
skoNčeNí uNiverzity.

prechod Na eNergiu získavaNú 
z obNoviteľNých zdrojov je NaliehavýM 

krokoM, ak chceMe zachráNiť Našu 
plaNétu. MusíMe koNať teraz.

skutočNe si Myslíš, že 
zeleNá elektriNa zachráNi 
Našu plaNétu? Nie sú tu aj 
iNé MožNosti Na zvážeNie?

MusíMe zMeNiť aj Náš 
životNý štýl... ako 

Napríklad jesť MeNej 
Mäsa a tráviť dovoleNku 

bližšie k doMovu. 

ale áNo, obNoviteľNé zdroje 
sú podstatNé. bez prechodu Na 

obNoviteľNé zdroje NevyriešiMe 
kliMatické probléMy. potrebujeMe, 

aby o toM vedelo viac ľudí.

zeleNá eNergia 
je leN časť 
riešeNia. 

potrebujeMe 
aj eNergeticú 

účiNNosť.
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soFia, rozhodla si sa 
propagovať priMárNe 

dodávateľov operujúcich Na 
trhu pod zNačkou ekoeNergie.

začali sMe s MiestNou kaMpaňou Na 
veterNú eNergiu, ale zistili sMe, že 

MôžeMe dosiahNuť ešte väčšiu zMeNu, 
keď budeMe súčasťou hNutia ekoeNergie. 

čo týM 
Myslíš? pri Nákupe elektrickej eNergie od jedNého z dodávateľov ekoeNergie 

ide časť peňazí Na projekty Na ochraNu životNého prostredia.

to zNaMeNá, že človek Môže svojiM 
NákupoM prispieť aj Na Niečo dobré. ale 

ako to FuNguje v praxi?

takisto sMe radi, že predaj 
cez ekoeNergiu prispieva 
Na FiNaNcovaNie Nových 
zariadeNí týkajúcich sa 
obNoviteľNých zdrojov. 

FiNaNcujú aj iNé združeNia, 
ktoré sú skúseNé v týchto 

druhoch čiNNostí. 

v posledNej dobe spoNzorovali 
Neziskovú orgaNizáciu oikos Na 

poskytNutie solárNej elektriNy pre 
vidiecku školu v taNzáNii.
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udržateľNá budúcNosť je 
MožNá, ale Musí pochádzať 
zo spoločNého úsilia. preto 
sa Naša kaMpaň zaMeriava 

Na iNForMácie.

MôžE sA náM TO 
pODArIť.

zdá sa, že tvoja kaMpaň sa 
blíži do cieľa. správy hlásia 

viacero stretNutí Medzi 
starostkou a poslaNcaMi. 
budúcNosť zeleNej lúky je 

stále otvoreNá Na diskusiu.

preMýšľala si Niekedy 
o ľudoch pracujúcich 

v spoločNosti Fossilia? čo bude 
s NiMi? stratia svoju prácu? 

eNergia z obNoviteľNých 
zdrojov vytvorí veľa Nových 
pracovNých Miest. a Nakoľko 

sa prechod Na eNergiu 
z obNoviteľNých zdrojov 

NeuskutočNí zo dňa Na deň, je 
dostatok času Na 

rekvaliFikáciu pracovNíkov.

chceMe dať ľuďoM MožNosť 
si vybrať a urobiť prvý 

krok k udržateľNýM 
zdrojoM elektriNy.

NádherNé ciele. 
Myslíš, že to 

dokážeš?

ako si Môžete vybrať, ak 
Neviete aké sú MožNosti? zeleNá elektriNa je 

Neustále podceňovaNá 
a MusíMe jej dať 

šaNcu rásť.

31



Na základe hodNoteNí 
Návrhov Na vybudovaNie 

elektrárNe Na zeleNej lúke.

MáMe dve poNuky: 
Fossilia chce vybudovať 

uhoľNú elektráreň; 
a eNergosolár chce 

vybudovať veterNú FarMu.

hlasovaNie je 
ukoNčeNé.

70% hlasov 
v zastupiteľstve 

hlasovalo za poNuku 
v prospech spoločNosti 

eNergosolár.
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ubehli dva roky a waw, 
ako sa veci zMeNili.

veterNé turbíNy od 
spoločNosti eNergosolár 

boli pre Mesto skvelýM 
rozhodNutíM. povedoMie 
o kliMatických zMeNách 

rastie.

Fossilia už Nie je 
NajvplyvNejšou spoločNosťou 

v Meste. vidíte tú reklaMu 
spoločNosti eNergosolár? to je 

Nová práca Môjho otca. 

ekoeNergia sa 
rozrástla tiež. teraz 

zastrešujú o 45 
dodávateľov viac.

teraz soM u Nich ako dobrovoľNíčka 
spolu s ďalšíMi MladýMi ľuďMi. 
začíNaMe Na FiNaNcovaNí troch 

kliMatických projektov z 
príjMov, ktoré sú geNerovaNé z 

jedNotlivých koNtraktov.

zeleNšia budúcNosť 
Nebola Nikdy 

tak blízko.
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Čo môžem urobiť?

Doma

1.    Prejdite na EKOenergiu. Nielen, že je to 
najlepší spôsob ako zabezpečiť, aby vaša zmluva 
na dodávku elektriny viedla k pozitívnym zmenám, 
ale je to aj jasným signálom pre dodávateľov 
a politikov, že na 100% veríte energii získanej 
z obnoviteľných zdrojov.

Pozrite sa na  www.ekoenergy.org/sk > Ako nakúpiť 
EKOenergiu?

2.     Použite obnoviteľné zdroje pre vaše domáce 
vykurovanie a chladenie ako je bioplyn alebo 
tepelné čerpadlá poháňané elektrinou získanou 
z obnoviteľných zdrojov. 

3.    Zmerajte si svoju spotrebu energie a vaše účty 
za energiu a pokúste sa ich znížiť:
- zmeraním energetickej účinnosti vášho domu 
pred tým, ako si ho kúpite alebo prenajmete
- zateplením vášho domu
- praním alebo sušením oblečenia iba za 
predpokladu, že máte úplne naplnenú práčku 
alebo sušičku
- neplytvaním vody a už vôbec nie horúcej vody
- kupovaním zariadení s nízkou spotrebou a ich 
vypnutím v čase, kedy ich nepoužívate
- varením s prikrytou pokrievkou a dávať jedlo do 
chladničky až po tom, čo ho necháte vychladnúť.

Klimatické zmeny sú najväčšou výzvou, ktorej ľudstvo čelí. Správy o zvyšovaní emisií skleníkových 
plynov a očakávané dopady sú viac než alarmujúce. Jedinou dobrou správou je, že vieme ako 
zabrániť dramatickým klimatickým zmenám. Je technologicky a ekonomicky možné žiť v medziach 
jednej planéty..  

bohužiaľ príliš málo ľudí s rozhodovacou právomocou berie tento problém vážne. Pridržiavajú 
sa zastaralých riešení, alebo prichádzajú s krátkodobými odpoveďami. Našťastie je tu čoraz viac 
ľudí ako Sofia: ľudia, ktorí konajú, namiesto toho, aby čakali na ambiciózne medzinárodne dohody 
ohľadom životného prostredia.

individuálne aktivity nie sú márne. Sú značkou rastúcej skupiny ľudí, ktorí veria, že tieto aktivity sú 
cestou vpred. A táto skupina nezostane bez povšimnutia zo strany politikov, ktorí chcú vyhrať voľby 
v najbližších rokoch. Ani zo strany obchodných spoločností, ktoré chcú predávať svoje produkty po 
roku 2020 a 2030. Tieto aktivity dávajú naprostý zmysel aj pre náš každodenný život: môžete ušetriť 
veľa peňazí ako aj zlepšiť vaše zdravie tým, že budete šetrnejší k životnému prostrediu.
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na ceste

4. Vyhnite sa používaniu automobilu. bicyklovanie a prechádzka sú zväčša lepšími alternatívami. 
V prípade, ak verejná doprava nie je jednou z možností, skúste svoje automobily zdieľať; je to 
skvelým spôsobom ako ušetriť peniaze, menej znečisťovať a získavať nových priateľov.

5. Dovolenka nemusí byť vzdialená na to, aby bola pekná. Vyhnite sa lietaniu; letová prevádzka 
je rastúcim zdrojom emisií skleníkových plynov.

Eat smart

6. Produkcia a preprava jedla spôsobuje veľa emisií skleníkových plynov. Ak chcete znížiť svoju 
uhlíkovú stopu, môžete:
- znížiť vašu spotrebu mäsa a mliečnych výrobkov
- kúpiť potraviny z miestnych zdrojov a sezónne potraviny
- kúpiť organické produkty
- nekúpiť viac, než v skutočnosti zjete. Môžete začať s tým, že budete sledovať, koľko potravín 
vyhodíte.

Podporte ostatných, aby bránili vaše 
hodnoty

10. Voľte politikov, ktorí berú klimatické zmeny 
vážne. Podporte organizácie, ktoré sa zaoberajú 
klimatickými zmenami, ľudskými právami, 
plánovaným rodičovstvom...

read more 

Prečítajte si viac na http://ec.europa.eu/clima/
citizens/tips/index_sk.htm

reduce, reuse, recycle

7. Starajte sa o svoje veci. Čím dlhšie 
používate tie isté veci, tým menej odpadu 
vyprodukujete, a tým menej energie je potrebnej 
na výrobu nových vecí.

8. Kupujte z druhej ruky tovary, kvalitné 
výrobky a produkty, ktoré zbytočne nepotrebujú 
balenie. 

9. Darujte trvanlivé darčeky. Milióny darčekov 
končí v odpadkových vreciach bez toho, aby boli 
vôbec použité. Namiesto toho darujte lístok do 
divadla, masáž alebo objednajte vášmu priateľovi/
priateľke políčko v miestnej komunitnej záhrade.
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Všemocná spoločnosť Fossilia plánuje vybudovať novú uhoľnú elektráreň na Zelenej 
lúke. Ale nejde o jediný záujem v tejto oblasti: spoločnosť Energosolár chce na tomto 
mieste vybudovať veternú farmu. Návrh od spoločnosti Energosolár získa nečakanú 
pomoc od Sofi i a jej priateľov, ktorí začnú kampaňovať v prospech energií získavaných 
z obnoviteľných zdrojov.

Sofi a čoskoro zistí, že to nie je vecou iba pre politikov. Na otvorenom trhu si spotrebitelia 
môžu vybrať, ktorú spoločnosť podporujú a aký druh elektriny chcú nakúpiť. Akonáhle 
si toto uvedomí, netrvá dlho kým nezačne kampaň „Prejdite na EKOenergiu“.

“Je to o možnosti voľby. len by som bola 
rada, aby ste o tom porozmýšľali”


