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No tak, pani starostka.
Mali sme dohodu.
Teraz nie je čas na váhanie.
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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?

Neváham.
Iba hovorím,
že niekoľko poslancov
prejavilo záujem
o iný návrh.
Návrh od
Energosolár.

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.

Súhlasím s Vami pán Carbunculus. Avšak nie
každý to tak vidí. 18 mesiacov pred voľbami
si nemôžem dovoliť mať nespokojných
voličov.

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?

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.

Skutočne si myslíte, že je to to,
čo Vašich voličov zaujíma? Vaši
voliči chcú elektrinu. To by teraz
malo byť naším hlavným záujmom.
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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?

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.

Nie, samozrejme,
že nie, ale...

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?

Nebude Sofia,
môžete ísť.
Myslím, že aj my
ostatní pôjdeme
o chvíľu domov.

Bol to namáhavý deň!

Starostka! Máme dôležité veci, ktoré
potrebujeme s Vami prediskutovať!
Prosím, pani starostka!

Teraz nie, som veľmi
zaneprázdnená.

Hej, Sofia! Čo je
to tu za krik?

Hej! Vyzerá
to tak .... neviem,
niečo ohľadne
tej elektrárne.
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“Stop fosílnym palivám –
obnoviteľné zdroje sú in“

Tsssss!Politici!
Tí nikdy nepočúvajú!
Poď Mária, poďme
pokračovať v petícii.

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.

Nechceme, aby tu
Fossilia postavila
novú elektráreň. Chceš
sa podpísať?

Ak nie uhlie,
tak čo potom?

Je tu veľa možností.
Slnečná energia,
veterná energia...
vykročme smerom k
obnoviteľným zdrojom!

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.
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Fossilia je našim
najlepším klientom
a aj dobre platia.

Počul si niekedy
o spoločnosti Energosolár?

Práve ich googlujem...
Pozri sa sem...

Energosolár
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.

Počuli ste už niekedy
o EKOenergii?
Nie. Pozri ich
webstránku. Ach majú
ju...waw... v 30 jazykoch.

EKOenergia
Home

O nás

Ekoznačka pre elektrinu
Ekoznačka

Ako kúpiť EKOenergiu

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.

„Ako európsky spotrebiteľ
si môžete slobodne vybrať
dodávateľa elektriny, ako aj
druh preferovanej elektriny.“

Viac o zelenej elektrickej energii a klimatických
zmenách ->
Viac o našom Klimatickom fonde ->

Nevedela som, že je
toľko veľa dodávateľov.
Vždy sme boli zahlásení
v spoločnosti Fossilia.
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...hej, pozrite sem.
„environmentálny fond
Ekoenergia“. Čo to môže byť?

environmentálny fond
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 →

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.
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Prečo nezmeníme nášho
dodávateľa? Naše peniaze
by išli do niečoho reálne
užitočného.

Sofia klikni na to „Ako
nakupovať v EKOenergii“
tlačítko.

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.

Myslíš tú, ktorú chcú
stavať na Zelenej lúke?

Hej, práve sa rozhodujú
aký druh elektrárne tam
chcú postaviť.

Určite. Počuli ste už o tej novej
elektrárni, ktorú chcú stavať?

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.

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 prosím ťa.
Vietor… Hahaha!
To nikdy nebude
fungovať…

...Počkať, nie je
Fossilia naším
sponzorom?

Sofia to sú kecy vymyslené
nezávislákmi, ktorí chcú aby
sme žili ako ľudia v jaskyni.

Ak zarobia viac peňazí, možno
budeme mať tiež viac peňazí!
Prečo by...ach,
to je jedno.

Hej. Prečo sa
pýtaš?

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?

Nemohla som prepočuť
Váš rozhovor s pánom
Carbunculusom.
To nie je Vaša
starosť Sofia.

Ja viem, ale ... naozaj
dúfam, že mesto sa
rozhodne pre zelenú
energiu.

…Teraz nie, som
zaneprázdnená.

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.

Ale ak nezačneme
využívať zelenú
energiu...

Prečo nie?
Pretože vietor nefúka
stále Sofia... A naše mesto
potrebuje veľa energie.

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.

Niekto mi povedal, že neexistuje možnosť ako zistiť, či
elektrina, ktorú dostávame zo zásuvky, je vlastne zelená.
Ako to funguje?

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.

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.

ZPčka?

Skvelé,
ďakujem!

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.

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.

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.

Rovnako ako tí
nezávislácki
lúzri.

Nemohla som ju presvedčiť,
aby si niečo prečítala. Myslím,
že je čas na inú stratégiu.

Myslíte si, že vám
pomôžu nejaké
čarbanice?
Hovorila si
o nejakej petícii.

Nie sme k spoločnosti Fossilia pripútaní. Musíme
to povedať čo najviac ľuďom. Možno máme možnosť
aspoň časť z našej energie zmeniť na zelenú.

To si myslím. Dôležitejšie však je,
že chcem, aby ľudia vedeli, že je tu
možnosť voľby.

Môžeme vyrobiť
letáky. Alebo
plagáty. Mohla by
som ich pár vyvesiť
na mojej univerzite.

Áno, ale my sme futbalový klub. Žiadny
spolok „poďme zachrániť svet“. Vidíš tu
niekde slogan „sila kvetín“ na stene?

Čo sa do toho staráš?
Nemíňame peniaze klubu na
financovanie našich aktivít.

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.
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Riskujeme stratu
sponzorstva.

Myslíš...?

Samozrejme. A ako si potom
budeme môcť dovoliť
riadne udržiavané ihrisko,
výstroj, klimatizovanú
klubovú miestnosť...?

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?

Možno nepotrebujeme toľko
peňazí. Teda, kto tu vôbec
využíva klimatizáciu?
A prečo každú sezónu
potrebujeme nové výstroje?

prečo nie?

Nehovor? A kto
im to povie?

Chlapčenský tím je takmer pripravený
na regionálne majstrovstvá. Nevzdáme
sa tejto príležitosti kvôli tebe.
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Môžeme už konečne
začať trénovať?

Upokoj sa Marek, budeme
hrať... Víťazstvo nie je
len o tréningu, ale aj
o tímovom duchu.

A v prípade, ak Fossilia
zruží svoje sponzorstvo,
nájdeme si niekoho
iného. Nepotrebujeme
toľko peňazí. Napriek
tomu budeme hrať
aj ďalej.

A čo s majstrovstvami...
To, či súťaž vyhráme
alebo nie, záleží od
nás, nie od nich...

Ale aj tak, dúfajme,
že Marekove
obavy sa nestanú
skutočnosťou.

Uvidíme...

Idioti. Veľa
šťastia. Budete
ľutovať.
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Páči sa mi táto
úprava letáku.

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.

Myslíš, že „Prejdite
na zelenú energiu!“
bude stačiť?

Knižnica súhlasila,
aby sme naše verejné
fórum usporiadali
v ich priestoroch.

Je to už o mesiac. Budeme mať dostatok
času, aby sme to spropagovali?

Ty si tá správna osoba Sofia.
Presvedčila si už každého
z nás! Som si istý, že tvoja reč
bude skvelá.

Postarám sa
o reklamu. Sofia, ty by
si si mala napísať reč.

Ja... ja som
neplánovala
rečniť...
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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...
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Ak nebudeš opatrný,
skončíš s dredami
a sandálmi.

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.

Čo sa stane, ak prestane
fúkať vietor a svietiť
slnko?

Budovy a doprava zabijú viac
vtákov ako veterné turbíny,
nehovoriac o klimatických zmenách.

Čítal som, že
veterné turbíny
často zabíjajú
vtákov.

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.

Poďme proste
spáliť mestský
odpad! Ten je tiež
obnoviteľný, že?

Čo keby som
si sám kúpil
solárne
panely?

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.

Ľudia
nie
všetci
naraz!

A čo tí z EKOenergie? Nemôžu
pre nás vybudovať tie veterné
turbíny?

Áno, Vy
vpravo.
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.

Ak prejdeme na
veternú energiu, bude
vzduch v našom meste
lepší?
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Napriek tvojmu veku
si dnes skutočne
dobre rečnila!

Myslíš, že by si mohla o tejto
téme porozprávať v rádiu? Máme
program každý piatok...

Položím ich na pult. Som
si istý, že niekto z mojich
zákazníkov si ich prečíta.

Jasné, to by
bolo skvelé!

Prí
ca jemc
rb a:
Ma
un
Mu l si pr cul
dá síme avdu us
v
.
na ať po si
die túto zor
vči
nu
.
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Ďakujem pán
Miller. Musím
priznať, že
som bola dosť
nervózna.

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?

...Ak sa zbavíme
líderky, možno sa
samotné hnutie zrúti.
Pomaly, ale zrúti sa.

Približne 50 podnikov
už prestúpilo z...
Nehovoriac o tom
ako sa k nám
starostka obracia
chrbtom!

Ale ako? Zdá sa, že je
populárna. Presvedčila o svojej
veci futbalový klub, dokonca
dostala aj svoju nohu
do dverí starostky.

Naozaj?
A to mi
hovoríš
teraz?
...jej otec pracuje na
našej reklamnej kampani.
Matka je nezamestnaná...
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Ospravedlňte
ma na minútku.
Dajte si pauzu.

Pán Carbunculus! Ako
Vám môžem pomôcť?
...áno, ale...

...Je to jeden
z našich
kľúčových ľudí...

...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.

Ak sa to
nepodarí, budeš
za to niesť
zodpovednosť.

Dobre vynaložené
peniaze pán
Carbunculus.

Teraz musím ísť na
jednu talk show, je
čas napraviť povesť
tejto spoločnosti.
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.

To bol on.

„Dnes je tu s nami pán Carbunculus!
Pán Carbunculus, čo si myslíte
o prebiehajúcej kampani EKOenergie?“
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D...dnes?
Ale ako?
Prečo?

Hovoria tomu
„reštrukturalizácia“...
musia „zúžiť
štruktúry“.

To jednoducho
nedáva zmysel!
Si jeden z ich
najlepších... prečo
by to robili...

„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.

Ale no tak Sofia, on
nie je taký...zlý...

„Fossilia je tou najlepšou voľbou pre
naše milované mesto. Čisté, efektívne
a spoľahlivé uhlie, namiesto...“

Energosolár dostane kontrakt
a navyše získavame požehnanie od ľudí.
Videl si, koľko spoločností a obchodov
prešlo v poslednej dobe na EKOenergiu?

Bol to on tati. Fossilia
stráca na popularite, starostka
súhlasila, aby sa konalo nové
stretnutie s poslancami na
prediskutovanie rozhodnutia
ohľadom Zelenej lúky.

To je hrozné. Čo budeme
teraz robiť? Mali by ste
tú kampaň nechať tak,
obidvaja. Nestojí to za to.

„Ale kto je tá Sofia,
líderka hnutia nášho
mesta za zelenú energiu?
Aké sú jej pohnútky?

...A ty zlatko, stojíš
v strede toho všetkého.
Stále nemôžem uveriť tomu,
že by ma za toto vyhodili.

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.

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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Na univerzite začnem
študovať pravdepodobne
budúci rok, avšak skutočne
verím v zelenú energiu
a v EKOenergiu.

Nebolo by múdrejšie
sústrediť sa na tvoje
štúdium?

Ako mladý človek mám najviac
čo stratiť v dôsledku
klimatických zmien. Ide hlavne
o moju budúcnosť.

A toto nie je niečo, čo
by som mohla postaviť
mimo mojich osobných
cieľov, alebo odložiť až po
skončení univerzity.

Skutočne si myslíš, že
zelená elektrina zachráni
našu planétu? Nie sú tu aj
iné možnosti na zváženie?

Prechod na energiu získavanú
z obnoviteľných zdrojov je naliehavým
krokom, ak chceme zachrániť našu
planétu. Musíme konať teraz.

Musíme zmeniť aj náš
životný štýl... Ako
napríklad jesť menej
mäsa a tráviť dovolenku
bližšie k domovu.

Zelená energia
je len časť
riešenia.
Potrebujeme
aj energeticú
účinnosť.

Ale áno, obnoviteľné zdroje
sú podstatné. Bez prechodu na
obnoviteľné zdroje nevyriešime
klimatické problémy. Potrebujeme,
aby o tom vedelo viac ľudí.
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Sofia, rozhodla si sa
propagovať primárne
dodávateľov operujúcich na
trhu pod značkou EKOenergie.

Čo tým
myslíš?

Začali sme s miestnou kampaňou na
veternú energiu, ale zistili sme, že
môžeme dosiahnuť ešte väčšiu zmenu,
keď budeme súčasťou hnutia EKOenergie.

Takisto sme radi, že predaj
cez EKOenergiu prispieva
na financovanie nových
zariadení týkajúcich sa
obnoviteľných zdrojov.

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?

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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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.

Môže sa nám to
podariť.

Ako si môžete vybrať, ak
neviete aké sú možnosti?

Chceme dať ľuďom možnosť
si vybrať a urobiť prvý
krok k udržateľným
zdrojom elektriny.

Nádherné ciele.
Myslíš, že to
dokážeš?

Udržateľná budúcnosť je
možná, ale musí pochádzať
zo spoločného úsilia. Preto
sa naša kampaň zameriava
na informácie.

Zelená elektrina je
neustále podceňovaná
a musíme jej dať
šancu rásť.
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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.
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70% hlasov
v zastupiteľstve
hlasovalo za ponuku
v prospech spoločnosti
Energosolár.

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?
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.

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.
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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.

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.

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
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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 Sofii a jej priateľov, ktorí začnú kampaňovať v prospech energií získavaných
z obnoviteľných zdrojov.
Sofia 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”

