
PRACHY 
V ZÁSUVCE

Příležitost pro klima?

Jan Smrčka



Prožít naplněný život 

Hlavní cíl 
našeho bytí:



Prožít naplněný život 
v mezích naší planety.

Hlavní cíl 
našeho bytí:



3 ze 4 
chtějí chránit přírodu

A co na to Češi?



1 ze 3 
jí opravdu chrání

A co na to Češi?



Ochota omezit se…



Když dojde na lámání chleba…
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Výrazně snížíníme

Trochu snížíme

Jen 1 stupeň

Žádné změny



Jen 2 stupně

Problém není 
ve snížení teploty, 

ale v přetápění.



Každý stupeň 
= o 6 000,- víc 

ENERGIE
52%

Nájemné
26%

Vodné a stočné
10%

Ostatní služby
7%

Tuhá a tekutá 
paliva

5%

Je to drahý
komfort



2 000 kg emisí

Je to drahý
komfort



Co nám brání
mít víc peněz
a lepší životní 
prostředí?



Strach

Co nám brání?



Neznalost

Co nám brání?



Osamocenost

Co nám brání?



Nevíra

Co nám brání?



Spokojenost

Co nám brání?



…

Co nám brání?



„Často mluvíme 
o záchraně planety, ale 
pravda je taková, že všechno 
tohle musíme udělat pro 
záchranu nás samotných. 
Divočina se vrátí, ať už s 
námi, nebo bez nás.“



Co můžeme 
udělat, aby nás
to moc nebolelo



Tisíce navíc, 
za „vypnuté“ 
přístroje.

15 % naší energetické spotřeby 
vytváří přístroje, které 
nepoužíváme.



7 000,- za nic
nabíječka pro mobil 60,-

monitor počítače 117,-

notebook připojený k adaptéru 350,-

malá tiskárna  590,-

set-top box 500,-

modem  2 340,-



Plná lednička 
je výhoda

S každým stupněm 
směrem nahoru stoupá 
spotřeba o 4 %. 



Kytky 
šetří prachy

Úroveň vlhkosti 
v místnosti přispívá 
k pocitu tepla.



Kytky 
šetří prachy

46 % - 60 % 

20 % 



Poklička 
rozhoduje 
o ceně jídla

2x rychlejší vaření.



3 minuty 
k čistotě

850 Kč na osobu.



Netopte Pánu Bohu 
do oken

Zastavte průvan.



Krátce 
a intenzivně

Špatné větrání 
je až polovina 
nákladů za topení!



Nezapomeňme 
na děti



Badatelství 
a projekty…





jan.smrcka@terezanet.cz

Kontakt na Honzu


