
Týden bez odpadu bude!
Do šestého ročníku mezinárodní události se opět zapojí celé Česko

4. 8. 2022, Praha - Po dvouleté pauze se v České republice uskuteční Týden bez odpadu.
Mezinárodní událost, jejímž cílem je inspirovat k předcházení vzniku odpadu a
udržitelnějšímu životnímu stylu. Stovky lidí po celé republice se v týdnu od 5. do 11. září
spojí, aby ukázaly, že mít prázdnější koš není žádná věda. Účastníci se mohou těšit na
přednášky se zero waste tematikou, workshopy, bezodpadové pikniky, promítání filmů a
speciální akce přichystané bezobalovými obchody a zero waste firmami.

Letošní šestý ročník mezinárodní události Týden bez odpadu si klade za cíl opět Čechy
nadchnout pro šetrný způsob života a předcházení vzniku odpadu. Poslední dva roky musí
Česko čelit novým problémům a ekologická témata se proto často dostávají do pozadí.
Letošní suché léto spolu s rozsáhlými požáry připomínají, že je nejvyšší čas vyrazit do boje
za ochranu životního prostředí. Týden bez odpadu se po dvouleté odmlce uskuteční první
celý zářijový týden od pondělí 5. do neděle 11.

“Týden bez odpadu podle nás není jen o odpadech, které najdeme v popelnicích a na
skládkách, ale otevírá cestu k celkově udržitelnějšímu životnímu stylu díky, kterému se
můžeme naučit omezit spotřebu vody, energií a tak ve výsledku ušetřit. To považuji za
nesmírně důležité v současné době, kdy se potýkáme nejen s ekologickou krizí, ale také
právě ekonomickou a energetickou,” vysvětluje Veronika Nováčková z organizace
Zerowasters, která Týden bez odpadu spolupořádá.

Do události se mohou zapojit jak jednotlivci, tak firmy a organizace. Na stránkách
tydenbezodpadu.cz stačí zaregistrovat svou událost. Pořadatelé si také mohou stáhnout
manuál, kde se dozví, jak uspořádat bezodpadovou akci a jak ji zviditelnit. Lidé, kteří už
zkušenosti s předcházením vzniku odpadu mají, se o ně mohou během prvního zářijového
týdne podělit třeba natočením krátkého videa s tipem na omezení odpadu.

Jako i v minulých ročnících proběhne nespočet přednášek a diskuzí na téma
bezodpadového života. V seznamu akcí najdete sousedská setkání, pikniky, přednášky nebo
organizovaný sběr odpadků v ulicích a přírodě. Populární je také promítání dokumentárních
filmů. Nejenže je jednoduché na organizaci, ale může mít velký dopad.

“Do Týdne bez odpadu bychom chtěli stejně jako v minulých ročnících zapojit také
bezobalové obchody, které jsou po covidu na pokraji zavření, a tím je podpořit. Událost
každým rokem inspiruje stovky lidí, kteří během roku nemají odvahu omezit produkci svého
odpadu. Věřím, že letošní ročník bude plný motivujících a pestrých akcí,” říká Helena
Škrdlíková z blogu Czech Zero Waste, která se podílí na koordinaci projektu.

Pro více informací o Týdnu bez odpadu a možnostech zapojení sledujte facebookovou
stránku Týden bez odpadu, událost Týden bez odpadu 2022 nebo instagram Týdne bez
odpadu.

https://www.tydenbezodpadu.cz/


O Týdnu bez odpadu

Týden bez odpadu se bude v České republice konat už pošesté. Tato mezinárodní iniciativa,
známá pod názvem Zero Waste Week, vznikla v roce 2008 ve Velké Británii. Od roku 2016
probíhala v různých obměnách i u nás pod koordinací blogu Czech Zero Waste, který se
letos poprvé spojil s organizací Zerowasters a společně akci pořádají. Pro více informací
nás kontaktujte na emailu tydenbezodpadu@gmail.com, navštivte www.tydenbezodpadu.cz
a sledujte facebookovou stránku Týden bez odpadu, událost Týden bez odpadu 2022 nebo
instagram Týdne bez odpadu.

Letošní ročník vzniká za finanční podpory programu Active Citizens Fund.

O Zerowasters

Tým Zerowasters je původní neziskový tým organizace Bezobalu, který od samého počátku
svou osvětovou činností podporoval vznik první bezobalové prodejny. I když ve svých
aktivitách nyní pokračují pod novým názvem, cíl i vize mají Zerowasters stále stejné. Žijí
vědomý a radostný život bez zbytečného odpadu a rádi to učí i další zájemce o zero waste.
Šíří osvětu, inspirují, vzdělávají o předcházení vzniku odpadu a organizují kurzy, kde
předávají své znalosti a zkušenosti. Kromě Týdne bez opadu letos organizují i Anticenu o
nejbizarnější obal. Více o jejich projektech a tipech, jak na udržitelnější život, najdete na
zerowasters.cz.

O Czech zero waste

Největší český blog, který se věnuje předcházení vzniku odpadu. Od roku 2016 v Česku
koordinuje mezinárodní událost Týden bez odpadu. Stojí za vznikem mobilní aplikace
Bezodpadová výzva, podcastem Skoro bezodpadový život a knihou Život skoro bez odpadu.
Organizuje přednášky, workshopy a diskuze a zkoumá, jak se dá bezodpadovým životním
stylem žít (nejen) v České republice. “Informujeme, inspirujeme a radíme, ale především
postupně dokumentujeme, jak se z nás stávají lidé na popelářích nezávislí.” Říkají holky z
Czech Zero Waste.

Kontakt: Alžběta Maryšková
Zerowasters / Bezobalu z.ú.
E-mail: alzbeta@zerowasters.cz
Telefon: + 420 731 172 398
www.tydenbezodpadu.cz

Týden bez odpadu je mezinárodní událost, jejímž cílem je zvýšit povědomí o hromadění
odpadu a inspirovat k jeho omezení.

http://zerowasters.cz

