Seznam příloh
Příloha č. 1a: Základní verze EKOvýzva
Milý Karle,
podařilo se nám dosáhnout opravdové změny!  Během dubna se více než 5000 lidí
zapojilo do našeho projektu EKOvýzva. Na měsíc si vyzkoušeli žít bez palmového oleje,
šetrně cestovali nebo třeba omezili množství odpadu – lidé nám posílali super fotky, jak si
ušili svoje sáčky a používali je místo těch igelitových. 
Máme moc radost, že to jde. A chceme v tom pokračovat, chystáme teď něco velkého.
Štve Vás taky masová spotřeba a plýtvání? Všechno zabalené v jednorázovém plastu, tuny
vyhozených potravin, denně nás reklamy masírují, abychom něco koupili. Vyrábíme víc,
než potřebujeme a planeta kvůli tomu umírá. EKOvýzva je jen začátek naší kampaně
proti nadspotřebě a plýtvání, ve které chceme pokračovat a udělat ji pořádně velkou. Bez
Vás se nám to ale nepovede.
Podpořte naši kampaň proti nadspotřebě a zatočme konečně s nesmyslným plýtváním
a vyčerpáváním zdrojů naší přírody.
Vaše podpora bude proměněna v projekt, který bude měnit chování lidí. Stanete se součástí
změny, která doopravdy pomůže přírodě. Slibujeme, že do toho dáme všechno.
Petr Novák
Greenpeace ČR

Příloha č. 1b: Loss aversion verze EKOvýzva
Mílý Karle,
podařilo se nám dosáhnout opravdové změny!  Během dubna se více než 5000 lidí
zapojilo do našeho projektu EKOvýzva. Na měsíc si vyzkoušeli žít bez palmového oleje,
šetrně cestovali nebo třeba omezili množství odpadu – lidé nám posílali super fotky, jak si
ušili svoje sáčky a používali je místo těch igelitových. 
Máme moc radost, že to jde. A chceme v tom pokračovat, chystáme teď něco velkého.
Štve Vás taky masová spotřeba a plýtvání? Všechno zabalené v jednorázovém plastu, tuny
vyhozených potravin, denně nás reklamy masírují, abychom něco koupili. Vyrábíme víc,
než potřebujeme a planeta kvůli tomu umírá. EKOvýzva je jen začátek naší kampaně
proti nadspotřebě a plýtvání, ve které chceme pokračovat a udělat ji pořádně velkou. Bez
Vás se nám to ale nepovede.
Právě dnes zemřelo kvůli plastům v oceánech přes 270 mořských živočichů. Přijdeme
o život v našich vodách tak, jak ho známe? Se zbytečnými obaly chceme v rámci
kampaně také zatočit, šanci ji podpořit máte nyní, neztraťte ji.
Podpořte naši kampaň proti nadspotřebě a zatočme konečně s nesmyslným plýtváním
a vyčerpáváním zdrojů naší přírody.
Vaše podpora bude proměněna v projekt, který bude měnit chování lidí. Stanete se součástí
změny, která doopravdy pomůže přírodě. Slibujeme, že do toho dáme všechno.
Petr Novák
Greenpeace ČR

Příloha č. 1c: Social norm verze EKOvýzva
Míly Karle,
podařilo se nám dosáhnout opravdové změny!  Během dubna se více než 5000 lidí
zapojilo do našeho projektu EKOvýzva. Na měsíc si vyzkoušeli žít bez palmového oleje,
šetrně cestovali nebo třeba omezili množství odpadu – lidé nám posílali super fotky, jak si
ušili svoje sáčky a používali je místo těch igelitových. 
Máme moc radost, že to jde. A chceme v tom pokračovat, chystáme teď něco velkého.
Štve Vás taky masová spotřeba a plýtvání? Všechno zabalené v jednorázovém plastu, tuny
vyhozených potravin, denně nás reklamy masírují, abychom něco koupili. Vyrábíme víc,
než potřebujeme a planeta kvůli tomu umírá. EKOvýzva je jen začátek naší kampaně
proti nadspotřebě a plýtvání, ve které chceme pokračovat a udělat ji pořádně velkou. Bez
Vás se nám to ale nepovede.
Každý den nám pravidelně přispívá 302 lidí. Svými dary nám pomáhají tvořit lepší
budoucnost pro nás i pro přírodu. Staňte se jedním z nich i Vy.
Podpořte naši kampaň proti nadspotřebě a zatočme konečně s nesmyslným plýtváním
a vyčerpáváním zdrojů naší přírody.
Vaše podpora bude proměněna v projekt, který bude měnit chování lidí. Stanete se součástí
změny, která doopravdy pomůže přírodě. Slibujeme, že do toho dáme všechno.
Petr Novák
Greenpeace ČR

Příloha č. 1d: Ego verze EKOvýzva
Míly Karle,
podařilo se nám dosáhnout opravdové změny!  Během dubna se více než 5000 lidí
zapojilo do našeho projektu EKOvýzva. Na měsíc si vyzkoušeli žít bez palmového oleje,
šetrně cestovali nebo třeba omezili množství odpadu – lidé nám posílali super fotky, jak si
ušili svoje sáčky a používali je místo těch igelitových. 
Máme moc radost, že to jde. A chceme v tom pokračovat, chystáme teď něco velkého.
Štve Vás taky masová spotřeba a plýtvání? Všechno zabalené v jednorázovém plastu, tuny
vyhozených potravin, denně nás reklamy masírují, abychom něco koupili. Vyrábíme víc,
než potřebujeme a planeta kvůli tomu umírá. EKOvýzva je jen začátek naší kampaně
proti nadspotřebě a plýtvání, ve které chceme pokračovat a udělat ji pořádně velkou. Bez
Vás se nám to ale nepovede.
Staňte se opravdovým hrdinou a zařaďte se mezi naše dárce, kterých si neskutečně
vážíme. Díky nim můžeme nadále chránit domovy zvířat, opatrovat přírodu a dát
planetě naději. Na Vás záleží. Začnete měnit svět?
Podpořte naši kampaň proti nadspotřebě a zatočme konečně s nesmyslným plýtváním
a vyčerpáváním zdrojů naší přírody.
Vaše podpora bude proměněna v projekt, který bude měnit chování konkrétních lidí.
Stanete se součástí změny, která doopravdy pomůže přírodě. Slibujeme, že do toho dáme
všechno.
Petr Novák
Greenpeace ČR

Příloha č. 2a: Základní verze klima
Milá Katrlo,
stojíme před tou největší výzvou pro celý svět i život, jak ho známe. Ano, jde o změnu
klimatu. Této problematice se věnujeme přes třicet let, mnohé se povedlo, přesto je to
stále málo. Dopady změny klimatu může již dnes vidět každý z nás. Tající ledovce zvyšují
hladinu oceánů, dlouhodobé sucho a lesní požáry střídají povodně, mizí rostlinné i
živočišné druhy a migrují k nám nebezpečné nepůvodní druhy. Není důležité, jestli Vám
více záleží na ochraně pralesů a orangutanů, křehké Arktidy a ledních medvědů nebo
nedotčené krajiny plné života. Změna klimatu totiž ohrožuje vše, na čem Vám záleží a
na mrtvé planetě není co chránit. V příštích letech do tohoto projektu dáme maximum.
Maximum kapacity, času, expertízy i financí. Právě proto Vám píšeme, Katrlo.
Potřebujeme každou pomocnou ruku a jakoukoliv podporu! Prosíme, přispějte na
projekt SPOLU PRO KLIMA a pomozte nám přimět vlády, korporace i veřejnost
aby společně začaly okamžitě jednat.
Podle vědců nám mnoho času na změnu nezbývá. Abychom udrželi nárůst
teploty maximálně o 1.5 stupně a omezili tak nejvíce devastující dopady změn klimatu,
máme zhruba 12 let. Ale vidíme, že společnost se probouzí, studenti celosvětově stávkují
za svoji budoucnost, první země a města vyhlašují stav klimatické nouze, média mají o
téma obrovský zájem, firmy zavádí nová opatření, jak snížit svůj dopad na přírodu a klima.
Vše nasvědčuje tomu, že se vnímání tohoto tématu ve společnosti měníy a že máme naději
na odvrácení těch nejhorších katastrofických scénářů. Ale musíme přidat a počítáme i s
Vámi.
Buďte i Vy součástí této historické události a pomozte zachovat život, přírodu i její
zdroje pro budoucí generace.

Děkujeme za vše, co děláte pro přírodu
S pozdravem,
Patrik

Příloha č. 2b – loss aversion verze klima
Milá Katrlo,
stojíme před tou největší výzvou pro celý svět i život, jak ho známe. Ano, jde o změnu
klimatu. Této problematice se věnujeme přes třicet let, mnohé se povedlo, přesto je to
stále málo. Dopady změny klimatu může již dnes vidět každý z nás. Tající ledovce zvyšují
hladinu oceánů, dlouhodobé sucho a lesní požáry střídají povodně, mizí rostlinné i
živočišné druhy a migrují k nám nebezpečné nepůvodní druhy. Není důležité, jestli Vám
více záleží na ochraně pralesů a orangutanů, křehké Arktidy a ledních medvědů nebo
nedotčené krajiny plné života. Změna klimatu totiž ohrožuje vše, na čem Vám záleží a
na mrtvé planetě není co chránit. V příštích letech do tohoto projektu dáme maximum.
Maximum kapacity, času, expertízy i financí. Právě proto Vám píšeme, Katrlo.

V příštích desetiletích může vyhynout až milion druhů zvířat a rostlin, a změna
klimatu je jednou z příčin. Přijdeme o přírodu, jakou ji známe?
Prosíme, přispějte na projekt SPOLU PRO KLIMA a pomozte nám přimět vlády,
korporace i veřejnost, aby společně začaly okamžitě jednat.
Podle vědců nám mnoho času na změnu nezbývá. Abychom udrželi nárůst
teploty maximálně o 1.5 stupně a omezili tak nejvíce devastující dopady změn klimatu,
máme zhruba 12 let. Ale vidíme, že společnost se probouzí, studenti celosvětově stávkují
za svoji budoucnost, první země a města vyhlašují stav klimatické nouze, média mají o
téma obrovský zájem, firmy zavádí nová opatření jak snížit svůj dopad na přírodu a klima.
Vše nasvědčuje tomu, že se vnímání tohoto tématu ve společnosti mění, a že máme naději

na odvrácení těch nejhorších katastrofických scénářů. Ale musíme přidat a počítáme i s
Vámi.
Buďte i Vy součástí této historické události a pomozte zachovat život, přírodu i její
zdroje pro budoucí generace.
Děkujeme za vše, co děláte pro přírodu
S pozdravem,
Patrik

Příloha č. 2c: Social norm klima
Milá Katrlo,
stojíme před tou největší výzvou pro celý svět i život, jak ho známe. Ano, jde o změnu
klimatu. Této problematice se věnujeme přes třicet let, mnohé se povedlo, přesto je to
stále málo. Dopady změny klimatu může již dnes vidět každý z nás. Tající ledovce zvyšují
hladinu oceánů, dlouhodobé sucho a lesní požáry střídají povodně, mizí rostlinné i
živočišné druhy a migrují k nám nebezpečné nepůvodní druhy. Není důležité, jestli Vám
více záleží na ochraně pralesů a orangutanů, křehké Arktidy a ledních medvědů nebo
nedotčené krajiny plné života. Změna klimatu totiž ohrožuje vše, na čem Vám záleží a
na mrtvé planetě není co chránit. V příštích letech do tohoto projektu dáme maximum.
Maximum kapacity, času, expertízy i financí. Právě proto Vám píšeme, Katrlo.
Potřebujeme každou pomocnou ruku a jakoukoliv podporu! Každý den nám
pravidelně přispívá 302 lidí a díky nim můžeme přírodě zaručit větší ochranu.
Prosíme, přispějte i Vy na projekt SPOLU PRO KLIMA a pomozte nám přimět
vlády, korporace i veřejnost, aby společně začaly okamžitě jednat.
Podle vědců nám mnoho času na změnu nezbývá. Abychom udrželi nárůst

teploty maximálně o 1.5 stupně a omezili tak nejvíce devastující dopady změn klimatu,
máme zhruba 12 let. Ale vidíme, že společnost se probouzí, studenti celosvětově stávkují
za svoji budoucnost, první země a města vyhlašují stav klimatické nouze, média mají o
téma obrovský zájem, firmy zavádí nová opatření jak snížit svůj dopad na přírodu a klima.
Vše nasvědčuje tomu, že se vnímání tohoto tématu ve společnosti mění, a že máme naději
na odvrácení těch nejhorších katastrofických scénářů. Ale musíme přidat a počítáme i s
Vámi.
Buďte i Vy součástí této historické události a pomozte zachovat život, přírodu i její
zdroje pro budoucí generace.
Děkujeme za vše, co děláte pro přírodu
S pozdravem,
Patrik

Příloha č. 2d: Ego verze klima

Milá Katrlo,
stojíme před tou největší výzvou pro celý svět i život, jak ho známe. Ano, jde o změnu
klimatu. Této problematice se věnujeme přes třicet let, mnohé se povedlo, přesto je to
stále málo. Dopady změny klimatu může již dnes vidět každý z nás. Tající ledovce zvyšují
hladinu oceánů, dlouhodobé sucho a lesní požáry střídají povodně, mizí rostlinné i
živočišné druhy a migrují k nám nebezpečné nepůvodní druhy. Není důležité, jestli Vám
více záleží na ochraně pralesů a orangutanů, křehké Arktidy a ledních medvědů nebo
nedotčené krajiny plné života. Změna klimatu totiž ohrožuje vše, na čem Vám záleží a
na mrtvé planetě není co chránit. V příštích letech do tohoto projektu dáme maximum.
Maximum kapacity, času, expertízy i financí. Právě proto Vám píšeme, Katrlo.

Zařaďte se mezi superhrdiny, kterým není osud naší planety lhostejný! Staňte se
naším dárcem a začněte v tuto chvíli chránit domovy zvířat a přírodu samotnou. Dáte
ji naději? Prosíme, přispějte na projekt SPOLU PRO KLIMA a pomozte nám přimět
vlády, korporace i veřejnost, aby společně začaly okamžitě jednat.
Podle vědců nám mnoho času na změnu nezbývá. Abychom udrželi nárůst
teploty maximálně o 1.5 stupně a omezili tak nejvíce devastující dopady změn klimatu,
máme zhruba 12 let. Ale vidíme, že společnost se probouzí, studenti celosvětově stávkují
za svoji budoucnost, první země a města vyhlašují stav klimatické nouze, média mají o
téma obrovský zájem, firmy zavádí nová opatření jak snížit svůj dopad na přírodu a klima.
Vše nasvědčuje tomu, že se vnímání tohoto tématu ve společnosti mění, a že máme naději
na odvrácení těch nejhorších katastrofických scénářů. Ale musíme přidat a počítáme i s
Vámi.
Buďte i Vy součástí této historické události a pomozte zachovat život, přírodu i její
zdroje pro budoucí generace.
Děkujeme za vše, co děláte pro přírodu
S pozdravem,
Patrik

Příloha č. 3a: Základní verze klima reminder
Milá Katrlo,
v úterý jsme Vám zaslali e-mail s prosbou o podporu projektu “SPOLU PRO KLIMA”.
Možná e-mail zapadl, možná tento projekt není to, co je Vašemu srdci nejblíže. Ale pokud

je v současné době téma, které potřebuje pozornost celé společnosti, tak je to právě
ochrana klimatu. Prosíme, pokud můžete, podpořte “SPOLU PRO KLIMA” a pomozte
zachovat život, přírodu i její zdroje pro budoucí generace.
S pozdravem,
Patrik Simon
P.S. Pro jistotu připojuji i e-mail ze začátku týdne.

stojíme před tou největší výzvou pro celý svět i život jak ho známe. Ano, jde o změnu
klimatu. Této problematice se věnujeme přes třicet let, mnohé se povedlo, přesto je to
stále málo. Dopady změny klimatu může již dnes vidět každý z nás. Tající ledovce zvyšují
hladinu oceánů, dlouhodobé sucho a lesní požáry střídají povodně, mizí rostlinné i
živočišné druhy a migrují k nám nebezpečné nepůvodní druhy. Není důležité, jestli Vám
více záleží na ochraně pralesů a orangutanů, křehké Arktidy a ledních medvědů, nebo
nedotčené krajiny plné života. Změna klimatu totiž ohrožuje vše, na čem Vám záleží a
na mrtvé planetě není co chránit. V příštích letech do tohoto projektu dáme maximum.
Maximum kapacity, času, expertízy i financí. Právě proto Vám píšeme, Katrlo.
Potřebujeme každou pomocnou ruku a jakoukoliv podporu! Prosíme, přispějte na
projekt SPOLU PRO KLIMA a pomozte nám přimět vlády, korporace i veřejnost
aby společně začali okamžitě jednat.
Podle vědců nám mnoho času na změnu nezbývá. Abychom udrželi nárůst
teploty maximálně o 1.5 stupně a omezili tak nejvíce devastující dopady změn klimatu,
máme zhruba 12 let. Ale vidíme, že společnost se probouzí, studenti celosvětově stávkují
za svoji budoucnost, první země a města vyhlašují stav klimatické nouze, média mají o
téma obrovský zájem, firmy zavádí nová opatření jak snížit svůj dopad na přírodu a klima.
Vše nasvědčuje tomu, že se vnímání tohoto tématu ve společnosti mění a že máme naději
na odvrácení těch nejhorších katastrofických scénářů. Ale musíme přidat a počítáme i s
Vámi.

Buďte i Vy součástí této historické události a pomozte zachovat život, přírodu i její
zdroje pro budoucí generace.
Děkujeme za vše, co děláte pro přírodu
S pozdravem,
Patrik

Příloha č. 3b: Loss aversion verze klima reminder
Milá Katrlo,
v úterý jsme Vám zaslali e-mail s prosbou o podporu projektu “SPOLU PRO KLIMA”.
Možná e-mail zapadl, možná tento projekt není to, co je Vašemu srdci nejblíže. Ale pokud
je v současné době téma, které potřebuje pozornost celé společnosti, tak je to právě
ochrana klimatu. Prosíme, pokud můžete, podpořte “SPOLU PRO KLIMA” a pomozte
zachovat život, přírodu i její zdroje pro budoucí generace.
S pozdravem,
Patrik Simon
P.S. Pro jistotu připojuji i e-mail ze začátku týdne.

stojíme před tou největší výzvou pro celý svět i život, jak ho známe. Ano, jde o změnu
klimatu. Této problematice se věnujeme přes třicet let, mnohé se povedlo, přesto je to
stále málo. Dopady změny klimatu může již dnes vidět každý z nás. Tající ledovce zvyšují
hladinu oceánů, dlouhodobé sucho a lesní požáry střídají povodně, mizí rostlinné i

živočišné druhy a migrují k nám nebezpečné nepůvodní druhy. Není důležité, jestli Vám
více záleží na ochraně pralesů a orangutanů, křehké Arktidy a ledních medvědů nebo
nedotčené krajiny plné života. Změna klimatu totiž ohrožuje vše, na čem Vám záleží a
na mrtvé planetě není co chránit. V příštích letech do tohoto projektu dáme maximum.
Maximum kapacity, času, expertízy i financí. Právě proto Vám píšeme, Katrlo.
V příštích desetiletích může vyhynout až milion druhů zvířat a rostlin, a změna
klimatu je jednou z příčin. Přijdeme o přírodu, jakou ji známe?
Prosíme, přispějte na projekt SPOLU PRO KLIMA a pomozte nám přimět vlády,
korporace i veřejnost, aby společně začaly okamžitě jednat.
Podle vědců nám mnoho času na změnu nezbývá. Abychom udrželi nárůst
teploty maximálně o 1.5 stupně a omezili tak nejvíce devastující dopady změn klimatu,
máme zhruba 12 let. Ale vidíme, že společnost se probouzí, studenti celosvětově stávkují
za svoji budoucnost, první země a města vyhlašují stav klimatické nouze, média mají o
téma obrovský zájem, firmy zavádí nová opatření jak snížit svůj dopad na přírodu a klima.
Vše nasvědčuje tomu, že se vnímání tohoto tématu ve společnosti mění, a že máme naději
na odvrácení těch nejhorších katastrofických scénářů. Ale musíme přidat a počítáme i s
Vámi.
Buďte i Vy součástí této historické události a pomozte zachovat život, přírodu i její
zdroje pro budoucí generace.
Děkujeme za vše, co děláte pro přírodu
S pozdravem,
Patrik

Příloha č. 3c: Social norm klima reminder
Milá Katrlo,

v úterý jsme Vám zaslali e-mail s prosbou o podporu projektu “SPOLU PRO KLIMA”.
Možná e-mail zapadl, možná tento projekt není to, co je Vašemu srdci nejblíže. Ale pokud
je v současné době téma, které potřebuje pozornost celé společnosti, tak je to právě
ochrana klimatu. Prosíme, pokud můžete, podpořte “SPOLU PRO KLIMA” a pomozte
zachovat život, přírodu i její zdroje pro budoucí generace.
S pozdravem,
Patrik Simon
P.S. Pro jistotu připojuji i e-mail ze začátku týdne.

stojíme před tou největší výzvou pro celý svět i život, jak ho známe. Ano, jde o změnu
klimatu. Této problematice se věnujeme přes třicet let, mnohé se povedlo, přesto je to
stále málo. Dopady změny klimatu může již dnes vidět každý z nás. Tající ledovce zvyšují
hladinu oceánů, dlouhodobé sucho a lesní požáry střídají povodně, mizí rostlinné i
živočišné druhy a migrují k nám nebezpečné nepůvodní druhy. Není důležité, jestli Vám
více záleží na ochraně pralesů a orangutanů, křehké Arktidy a ledních medvědů nebo
nedotčené krajiny plné života. Změna klimatu totiž ohrožuje vše, na čem Vám záleží a
na mrtvé planetě není co chránit. V příštích letech do tohoto projektu dáme maximum.
Maximum kapacity, času, expertízy i financí. Právě proto Vám píšeme, Katrlo.
Potřebujeme každou pomocnou ruku a jakoukoliv podporu! Každý den nám
pravidelně přispívá 302 lidí a díky nim můžeme přírodě zaručit větší ochranu.
Prosíme, přispějte i Vy na projekt SPOLU PRO KLIMA a pomozte nám přimět
vlády, korporace i veřejnost, aby společně začaly okamžitě jednat.
Podle vědců nám mnoho času na změnu nezbývá. Abychom udrželi nárůst
teploty maximálně o 1.5 stupně a omezili tak nejvíce devastující dopady změn klimatu,
máme zhruba 12 let. Ale vidíme, že společnost se probouzí, studenti celosvětově stávkují

za svoji budoucnost, první země a města vyhlašují stav klimatické nouze, média mají o
téma obrovský zájem, firmy zavádí nová opatření jak snížit svůj dopad na přírodu a klima.
Vše nasvědčuje tomu, že se vnímání tohoto tématu ve společnosti mění, a že máme naději
na odvrácení těch nejhorších katastrofických scénářů. Ale musíme přidat a počítáme i s
Vámi.
Buďte i Vy součástí této historické události a pomozte zachovat život, přírodu i její
zdroje pro budoucí generace.
Děkujeme za vše, co děláte pro přírodu
S pozdravem,
Patrik

Příloha č. 3d: Ego verze klima reminder
Milá Katrlo,
v úterý jsme Vám zaslali e-mail s prosbou o podporu projektu “SPOLU PRO KLIMA”.
Možná e-mail zapadl, možná tento projekt není to, co je Vašemu srdci nejblíže. Ale pokud
je v současné době téma, které potřebuje pozornost celé společnosti, tak je to právě
ochrana klimatu. Prosíme, pokud můžete, podpořte “SPOLU PRO KLIMA” a pomozte
zachovat život, přírodu i její zdroje pro budoucí generace.
S pozdravem,
Patrik Simon
P.S. Pro jistotu připojuji i e-mail ze začátku týdne.

stojíme před tou největší výzvou pro celý svět i život, jak ho známe. Ano, jde o změnu
klimatu. Této problematice se věnujeme přes třicet let, mnohé se povedlo, přesto je to
stále málo. Dopady změny klimatu může již dnes vidět každý z nás. Tající ledovce zvyšují
hladinu oceánů, dlouhodobé sucho a lesní požáry střídají povodně, mizí rostlinné i
živočišné druhy a migrují k nám nebezpečné nepůvodní druhy. Není důležité, jestli Vám
více záleží na ochraně pralesů a orangutanů, křehké Arktidy a ledních medvědů nebo
nedotčené krajiny plné života. Změna klimatu totiž ohrožuje vše, na čem Vám záleží a
na mrtvé planetě není co chránit. V příštích letech do tohoto projektu dáme maximum.
Maximum kapacity, času, expertízy i financí. Právě proto Vám píšeme, Katrlo.
Zařaďte se mezi superhrdiny, kterým není osud naší planety lhostejný! Staňte se
naším dárcem a začněte v tuto chvíli chránit domovy zvířat a přírodu samotnou. Dáte
ji naději? Prosíme, přispějte na projekt SPOLU PRO KLIMA a pomozte nám přimět
vlády, korporace i veřejnost, aby společně začaly okamžitě jednat.
Podle vědců nám mnoho času na změnu nezbývá. Abychom udrželi nárůst
teploty maximálně o 1.5 stupně a omezili tak nejvíce devastující dopady změn klimatu,
máme zhruba 12 let. Ale vidíme, že společnost se probouzí, studenti celosvětově stávkují
za svoji budoucnost, první země a města vyhlašují stav klimatické nouze, média mají o
téma obrovský zájem, firmy zavádí nová opatření jak snížit svůj dopad na přírodu a klima.
Vše nasvědčuje tomu, že se vnímání tohoto tématu ve společnosti mění, a že máme naději
na odvrácení těch nejhorších katastrofických scénářů. Ale musíme přidat a počítáme i s
Vámi.
Buďte i Vy součástí této historické události a pomozte zachovat život, přírodu i její
zdroje pro budoucí generace.
Děkujeme za vše, co děláte pro přírodu
S pozdravem,
Patrik

Tabulka č. 1: Model MINDSPACE

Messenger

Incentives

jsme silně ovlivněni tím, kdo nám sděluje danou informaci
naše reakce na různé podněty jsou utvářeny mentálními
zkratkami, jako výrazné vyhýbání se ztrátám

Norms

jsme výrazně ovlivněni tím, jak se chová a co dělá naše okolí

Defaults

Velmi často zůstáváme u přednastavených možností

Salience

věnujeme pozornost především tomu, co je pro nás nové a
relevantní

Priming

naše činy jsou často ovlivněny podvědomými stimuly

Affect

emoce mohou silně formovat naše jednání

Commitments

Ego

usilujeme o to, abychom dodržovali naše veřejné závazky a
opětovali chování, jakého se nám dostává
jednáme tak, aby naše sebehodnocení bylo vysoké

Tabulka č. 2: Základní specifikace první rozesílky

Předmět

Jak ulehčit přírodě? Zaměřme se na nadspotřebu!

Celkový počet příjemců

111 156

Datum a čas odeslání

10.5.2019 9:34

Tabulka č. 3: Výsledky první rozesílky

Skupina

Projekt

Odesláno

Otevřeno

Control

Open
rate

EKOvýzva

51267

3558

6.94%

Loss av.

EKOvýzva

19975

1268

Ego

EKOvýzva

19872

Social

EKOvýzva

20042

Kliknutí

Click rate
(open)

Odhlášení

366

Click
rate
(sent)
0.71%

10.29%

35

6.35%

134

0.67%

10.57%

9

1295

6.52%

74

0.37%

5.71%

18

1371

6.84%

62

0.31%

4.52%

14

Tabulka č. 4: Základní specifikace druhé rozesílky

Předmět

TEĎ JDE O VŠECHNO!

Celkový počet příjemců

120 352

Datum a čas odeslání

3.6.2019 10:55

Tabulka č. 5: Výsledky druhé rozesílky

Skupina

Projekt

Odesláno

Otevřeno

Open
rate

Control

Klima1

46947

5363

11.42%

Social

Klima1

23462

2827

Ego

Klima1

23461

Loss av.

Klima1

23482

Kliknutí

Click rate
(open)

Odhlášení

607

Click
rate
(sent)
1.29%

11.32%

69

12.05%

247

1.05%

8.74%

35

2722

11.60%

228

0.97%

8.38%

32

2907

12.38%

362

1.54%

12.45%

34

Click rate
(open)

Odhlášení

Tabulka č. 6: Základní specifikace třetí rozesílky

Předmět

RE: TEĎ JDE O VŠECHNO!

Celkový počet příjemců

117 060

Datum a čas odeslání

7.6.2019 13:12

Tabulka č. 7: Výsledky třetí rozesíky

Skupina

Projekt

Odesláno

Otevřeno

Open
rate

Kliknutí

Click
rate
(sent)

Control

Klima2

46833

5425

11.58%

605

1.29%

11.15%

68

Social

Klima2

23404

2885

12.33%

281

1.20%

9.74%

25

Ego

Klima2

23405

2794

11.94%

273

1.17%

9.77%

23

Loss av.

Klima2

23418

2888

12.33%

324

1.38%

11.22%

31

