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EKOLOGICKÝ PROVOZ ÚSTŘEDÏ HB 

Pracovníci, dobrovolníci i všichni uživatelé prostor Hnutí Brontosaurus se řídí při 
veškerých svých aktivitách níže uvedenými zásadami pro ekologický provoz a celkově usilují o 
co nejnižší ekologistou stopu aktivit souvisejících s činností a akcemi Hnutí Brontosaurus 
v duch zeleného úřadování. 
 

1. TISK A KOPÍROVÁNÍ 
1.1. Zvaž, jestli je nutné stále všechno tisknout a kopírovat! Není cílem, aby nás papíry 

zavalily. 
1.2. Když tiskneš či kopíruješ něco pro vlastní potřebu, použij šmírák! Nastav si na 

tiskárně Koncept (úspora barvy), zmenši si v dokumentu okraje či písmo, aby zabral 
jednu stránku místo dvou. 

1.3. Pokud můžeš, tiskni i kopíruj oboustranně!  
 

2. ODPAD 
2.1. Nejlepší je odpad, který vůbec nevznikne! Pamatuj, když pořizuješ cokoliv nového. 

2.2. Materiál se dá využít mnohokrát. Využij staré plakátky, papíry apod., ne nové papíry. 
Vypotřebovaný toner nech znova naplnit. Použij na výtvarné účely staré krabice, 
pohledy, zbytky barevných papírů atd. 

2.3. Z odpadu vytřiď papír, sklo, PET lahve, organický odpad a hliník. 

 
3. ENERGIE 

3.1. Nejlepší je energie, kterou nebylo nutno vyrobit – to, co si uděláme svojí vlastní 
energií. 

3.2. Nesviť zbytečně, někdy stačí roztáhnout závěsy. 
3.3. V kanceláři nemusí být přetopeno – top jen, když je ti zima, reguluj radiátory. Když 

topíš, větrej krátce a intenzivně, ať teplo uniká méně. 
3.4. Nemusí stále běžet naplno všechny počítače. Když odcházíš od počítače, dej ho do 

úsporného režimu. 
3.5. Vypínej tiskárnu a kopírku, když je nepoužíváš. 
3.6. Vytahuj nabíječky ze zásuvky nejsou-li v provozu. 

 
4. NÁKUPY 

4.1. Zvaž, jestli to, co chceš koupit, není už někde na kanceláři v dostatečném množství – 
psací a výtvarné potřeby, obálky, papír, čaj… 
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4.2. Když jdeš nakoupit, vezmi si tašku či sáček ze zásobárny použitých sáčků. Leccos se 
dá také koupit bez zbytečného obalu. 

4.3. Při nákupu elektroniky sleduj energetický štítek výrobku – stupnice A-G. 
4.4. Upřednostňuj velká balení a hromadné nákupy. 

4.5. Ekologicky šetrným výrobkům, biopotravinám a Fair Trade nestačí fandit, je potřeba je 
kupovat. 

 
5. ZÁVĚR. Měli bychom mít stále na paměti (viz Aleš Máchal) : 

5.1. ochotu a vůli k neustálé sebevýchově a sebevzdělávání 
5.2. neokázalou skromnost v hmotných a energetických nárocích, střídmost ve stravování, 

stálé obohacování duchovních složek života 
5.3. nepodceňovat význam relaxace a odpočinku, dopřávat si zdroje pro novou tvořivost  
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