
Udržitelný adventní kalendář
@telperion.cz



Zeptej se svých
blízkých, co si
přejí, abys jim

nedal/a
zbytečnosti. 

Chystáš se na
vánoční trhy?
Vezm

i si svůj
znovupoužitelný

kelím
ek.

Podepiš petici
Greenpeace na

ochranu
biodiverzity ke

konferenci COP15.

Ujisti se, jestli
dárky, které si

přeješ, opravdu
potřebuješ.

Sdílejte Udržitelný
adventní kalendář

Telperionu se svým
okolím

.
#udrzitelnyadvent

Nepoužívej
elektroniku, když ji

nepotřebuješ.
Např.: televize,
světýlka apod.

Prozraď svým
blízkým

, jaký
dárek Ti udělá

radost a co
naopak neoceníš.

Nakupuj
bezobalově -

bezobalový obchod,
nebalené produkty,

vlastní nádoby.

Nahraď tropické
ovoce např.

českým
i jablky

nebo ořechy.

Sdílej s nám
i své

tipy/postřehy  
 k udržitelném

u
adventu na IG
@

telperion.cz 

Nekupuj nové
dekorace a

strom
eček vyber

živý, pokud už
nem

áš um
ělý.

Udělej společně 
s blízkým

i sbírku:
na dobročinnou

organizaci/
podpisů na petici.

Nakupuj dárky  
z 2. ruky

(SecondHand,
Vinted) a podpoř
lokální výrobce.

Upečte si dom
a

společně cukroví,
ať strávíte čas
spolu a víte, co

jíte.

Nainstaluj na své
zahradě krm

ítko
pro ptáky.

Než půjdeš na
vánoční nákup,
sepiš si nákupní
seznam

, ať se
vyhneš plýtvání.

Projdi si své
oblečení, věci

apod. a to, co již
nepotřebuješ,

pošli dál.

Nekupujte nové
balicí papíry,

použijte staré,
nebo balte do

tašek, či textilií.

Zam
yslete se, čím

m
ůžete nahradit

štědrovečerního
kapra (sm

ažák,
placičky...)

Upečte si
Vánočku, do které

víte, co dáváte,
m

ísto kupované.

Daruj produkty
napom

áhající k
udržitelnějším

u
životu (látkové
sáčky, láhev...)

Rozvíjej se ve
způsobech, jak se

do tvorby udržitelné
společnosti m

ůžeš
zapojit. Tipy na IG!

Vším
ej si, co se dá

ve Tvém
 okolí

zlepšit a neboj se
navrhovat nápady.

M
luv s lidm

i kolem
sebe o ochraně ŽP a
kdykoliv se obrať na

@
telperion.cz
/@

lidu.27

Udržitelný adventní kalendář
@telperion.cz Na 1. stránce vystřihněte u okének 3 strany (vše kromě levé) okének tak, aby z nich vznikla otevírající dvířka.

Nalepte 1. stránku na 2.
Postupně otevírejte dvířka a plňte!:-)

2. spodní stránka


