BEZ ODPADU, BEZ DOPADU – TO DÁŠ!
TÝDEN BEZ ODPADU UŽ POTŘETÍ V ČESKU
Česká republika, 24. srpna 2018 - Blog Czech Zero Waste již potřetí koordinuje Týden bez odpadu.
Mezinárodní událost, jejímž cílem je zvýšit povědomí o hromadění odpadu a inspirovat k jeho
omezení, se ponese v duchu hesla „Bez odpadu, bez dopadu – to dáš!“ Od 3. do 9. září se jednotlivci,
organizace i firmy v různých koutech České republiky budou snažit ukázat, že mít prázdnější koš není
žádná věda. Návštěvníci se mohou těšit na přednášky se zero waste tematikou, workshopy výroby
kosmetiky, bezodpadové pikniky nebo promítání filmů.
Letošní Týden bez odpadu se snaží přiblížit bezodpadový život co nejvíce lidem. Lidé, kteří už zkušenosti,
jak omezit odpad mají, se o ně mohou během prvního zářijového týdne podělit skrze uspořádání akce nebo
natočením krátkého videa s tipem na omezení odpadu. „Do koordinace Týdne bez odpadu jsme se pustily,
protože je to skvělá příležitost, jak oslovit lidi i mimo jakousi bezodpadovou bublinu. Baví nás na něm
pestrost akcí, kterých každým rokem přibývá. Snažíme se k uspořádání událostí inspirovat běžné lidi, kteří
by možná mimo tento týden nenašli odvahu přemýšlet nad tím, co vyhazují,“ vysvětluje Helena Škrdlíková z
blogu Czech Zero Waste.
Jako i v minulých ročnících proběhne nespočet přednášek a diskuzí na téma bezodpadového života. V
seznamu akcí nechybí ani sousedská setkání, pikniky nebo závod v nově vzniklém sportu plogging, který
spojuje běh a sbírání odpadků. Populární je i promítání dokumentárních filmů. Nejenže je jednoduché na
zorganizování, ale může mít velký dopad, což potvrzuje i Jakub Cahlík, který organizuje promítání v
Holešově: „Budu promítat film Oceán plastu. Myslím, že má potenciál oslovit a motivovat lidi, hlavně ty,
kteří o problémech s odpadem ještě nic nevědí.“
Aktivně se letos zapojí také bezobalové obchody. V pražském Bezobalu posílí zaměstnance dobrovolníci,
kteří se budou věnovat „nováčkům“ – zákazníkům, kteří ještě nenašli odvahu bezobalově nakupovat.
Ve zlínském Bezobaláči si nachystali program na celý týden, od šití pytlíčků, přes výrobu pracího prášku až
po diskuzi o bezobalovém životě. Litoměřický Meloun – ani jeden obal oslaví v tomto týdnu narozeniny a
jako dárek si zákazníci budou moci nakoupit se slevou. Pozadu nezůstávají ani firmy, které se zapojili
například speciální slevou pro své zákazníky. Patří mezi ně eshopy Tierra Verde, Nuspring či obchod s
bezobalovou kosmetikou Nebaleno.
Týden bez odpadu se bude v České republice konat už potřetí. Tato mezinárodní iniciativa, známá pod
názvem Zero Waste Week, vznikla v roce 2008 ve Velké Británii. Od roku 2016 probíhá v různých
obměnách i u nás pod koordinací blogu Czech Zero Waste. Pro více informací nás kontaktujte na emailu
tydenbezodpadu@gmail.com, navštivte www.tydenbezodpadu.cz a sledujte facebookovou událost Týden bez
odpadu 2018.
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Týden bez odpadu je mezinárodní událost, jejímž cílem je zvýšit povědomí o hromadění odpadu a inspirovat k jeho
omezení.

