
 
 
 

TÝDEN BEZ ODPADU UŽ POPÁTÉ V ČESKU 
 

Stovky lidí po celém Česku se zapojí do mezinárodní události, jejímž cílem je zvýšit 
povědomí o hromadění odpadu a inspirovat k jeho omezení. Od 31. srpna do 6. září se 
jednotlivci, organizace i firmy budou snažit ukázat, že mít prázdnější koš není žádná věda. 
Účastníci se mohou těšit na přednášky se zero waste tematikou, workshopy, bezodpadové 
pikniky nebo promítání filmů a speciální akce přichystané bezobalovými obchody a zero 
waste firmami.  
 
Týden bez odpadu přináší akce prodchnuté a inspirované bezodpadovým přístupem k životu. Lidé, 
kteří už zkušenosti, jak omezit odpad mají, se o ně mohou během prvního zářijového týdne podělit 
skrze uspořádání akce s bezodpadovou tématikou. „Odpad existuje všude, stejně jako způsoby, 
jak jej omezovat. Proto má akce široké zaměření a cílí na více cílových skupin od jednotlivců přes 
organizace až po firmy,” Vysvětluje Michaela Gajdošová z organizace Czech Zero Waste, která 
koordinuje českou verzi Týdne bez odpadu. „Týden bez odpadu je skvělá příležitost, jak oslovit lidi 
i mimo jakousi bezodpadovou bublinu. Snaží se inspirovat běžné lidi, kteří by možná mimo tento 
týden nenašli odvahu přemýšlet nad tím, jaký má jejich jednání dopad. Baví nás na něm pestrost 
akcí i zapojených komunit, kterých každým rokem přibývá.“ Dodává Helena Škrdlíková, která akci 
koordinuje společně s Michaelou.  
 
Do Týdne bez odpadu se může zapojit každý. Na stránkách Týdne bez odpadu 
(www.tydenbezodpadu.cz) najdete registrační formulář a mapu, která přehledně zobrazuje 
všechny zaregistrované události. Jednat se může jak o veřejnou akci, tak o událost soukromou, 
například výukový program ve škole, která může inspirovat ostatní. Zapojit se samozřejmě mohou i 
podniky – bezobalové obchody, kavárny nebo firmy.  
 
Týden bez odpadu se bude v České republice konat už popáté. 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 2020.  

Kontakt: Helena Škrdlíková 
Blog Czech Zero Waste 
E-mail: czechzerowaste@gmail.com 
Telefon: 733179162 
www.tydenbezodpadu.cz 
 
Týden bez odpadu je mezinárodní událost, jejímž cílem je zvýšit povědomí o hromadění odpadu a inspirovat 
k jeho omezení. 
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