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POMOZME                  
přírodě od pólu       

k pólu

POMŮŽEME           
i sobě

Plýtvání 
vodou

Mizející 
zeleň
Stromy produkují kyslík, zvlhču-
jí vzduch, pomáhají odstraňovat 
škodlivé látky z ovzduší, vyrovná-
vají teplotní extrémy, fungují jako 
protihluková bariéra atd. Mají 
tedy pozitivní vliv na kvalitu na-
šeho života, ale zároveň poskytují 
životní prostor i mnoha druhům 
živočichů. Proto bychom měli ze-
leň chránit a bránit zbytečnému 
nebo dokonce ilegálnímu kácení 
stromů pro výrobu papíru, nábyt-
ku atd. Víte např., že papír se dá 
recyklovat až 7x?

Voda, kterou spotřebujeme, není 
jen ta, kterou vypustíme z kohout-
ku na mytí nádobí, praní, k vaření 
či osobní hygieně. Věřili byste, že 
na 1 šálek kávy je potřeba až 140 l 
vody? Je třeba počítat i vodu nut-
nou k pěstování a zpracování kávy, 
k dopravě ke koncovému uživate-
li. Na výrobu 1 l pomerančového 
džusu se spotřebuje až 2.500 l 
vody, na nové auto neuvěřitelných 
120.000 l!  Za 1 kilogramem ho-
vězího se skrývá spotřebovaných 
16.000 l vody.

Pomoci může opravdu každý z nás! 
Možností je mnoho, vyberte si:
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nevytvářejme zbytečný odpad ● vzniklý odpad třiďme 
● nosme vlastní tašku na nákup ● vyhněme se výrob-
kům ve zbytečných obalech ● používejme výrobky      
z recyklovaných materiálů ● biologicky rozložitelný 
odpad kompostujme ● odevzdávejme vysloužilé elek-
trospotřebiče do sběrných kontejnerů či dvorů ● zvaž-
me, jestli potřebujeme každý rok nový mobil, tablet  
a další elektroniku ● šetřeme energií ● vypínejme el. 
spotřebiče (TV, PC atd.) ● nenechávejme je zapnuté ani 
v  režimu „STANDBY“ ● nesviťme zbytečně ● používej-
me dobíjecí baterie ● zatepleme si dům ● nepřetápějme 
místnosti a topme s rozmyslem ● nespalujme odpady ●
využívejme hromadnou dopravu ● na krátké vzdále-
nosti choďme pěšky ● jezděme na kole ● choďme po 
schodech, nejezděme výtahem ● mějme u auta správně 
nafouknutá kola ● využívejme auto ve více lidech ● 
kupujme výrobky neobsahující palmový olej ● kupuj-
me místní výrobky ● jezme sezónní zeleninu a ovoce 
vypěstované v našem kraji ● jezme naše ryby ● vyhně-
me se pangasům a tuňákům ● kupujme zboží vyrobené 
trvale udržitelným a etickým způsobem (BIO, Fair tra-
de, FSC, MSC apod.) ● šetřeme vodou ● zastavujme 
vodu při čištění zubů a holení ● používejme úsporné 
vodovodní baterie ● používejme prací a čisticí pro-
středky šetrné k přírodě ● mysleme na „skrytou vodu“ 
ve výrobcích ● kupujme dřevěný nábytek s logem 
FSC ● nebojme se recyklovaného toaletního papíru ●
tiskněme na recyklovaný papír, zkrátka...

...chovejme se ohleduplně a šetrně                      
k přírodě i k životnímu prostředí!

Vytištěno na recyklovaném papíře

Leták vznikl za finanční podpory 
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