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1 Stručný popis realizace projektu:
V listopadu jsme s naší studentskou iniciativou Udržitelný Palacký uspořádali několik akcí se
souhrnným názvem Plastopad, jejichž účelem bylo ukázat studentům, zaměstnancům i veřejnosti, jak
zatočit se zbytečným odpadem. V rámci Plastopadu, proběhla přednáška Jak žít bez odpadu v
Olomouci, promítání filmu A Plastic ocean a debata s majitelkou bezobalového obchodu, 3
workshopy (Ekologický úklid domácnosti, Výroba pracího prášku, Šití pytlíčků na nákup) a
happening Plastic attack. (Konkrétní popis jednotlivých akcí i s fotografiemi naleznete v části 3)
Akce předčila naše stanovené cíle i očekávání. Fyzicky se jí zúčastnilo 192 lidí (viz prezenční listiny
v části 4), na sociálních sítích akce oslovila desetitisíce uživatelů. V Plastopadu proběhly všechny
naplánované akce, kromě vytvoření tipů „jak být bezodpadový na PřF“. Množství účastníků a
mediální ohlas předčil naše očekávání (Podrobněji je dosah akce rozepsán v částech 2.2 – 2.3.)..
Nejdůležitější je ale to, že akce splnila svůj účel tím, že upozornila na problematiku odpadu, ukázala
konkrétní tipy, jak se odpadu vyhnout a rozpoutala mezi našimi studenty i širokou veřejností velkou
bezodpadovou debatu.

Seznam výstupů z akce
1.1 Naplnění cílové skupiny
Plastopadu se dohromady zúčastnilo 192 lidí, předpokládaná velikost cílové skupiny byla
150 - 200 lidí a tento ukazatel jsme tedy naplnili.
Množství účastníků: (celkem 192)
● Promítání fimu Plastic ocean + debata s majitelkou bezobalového obchodu: 69
● Přednáška Jak žít v Olomouci bez odpadu (oficiální zahájení Plastopadu): 85
● Workshop Ekologický úklid domácnosti: 7
● Workshop Výroba pracího prášku: 5
● Workshop Šití pytlíčků na nákup: 9
● Happening Plastic ocean: 17

1.2 Propagace Plastopadu
Akce byla propagována skrze Facebookovou událost (https://bit.ly/2RqY2Iv ), Instagram
(https://bit.ly/2Pe4cdj ), Kalendář Univerzity, Update, tiskovou zprávu, která byla rozeslána více než
stovce novinářů. Pozvánku sdílel i instagramový účet Filozofické fakulty (https://bit.ly/2PcKcaD ).
Facebooková událost (odkaz) se dostala k 27 tisícům lidí z nichž 700 zareagovalo možností zúčastním
se nebo mám zájem.

1.3 Dosavadní mediální výstupy
● Článek na internetových stránkách Zajímej.se Institutu Cirkulární Ekonomiky:
https://zajimej.se/na-univerzite-palackeho-zacal-plastopad/
● Článek v časopise pro studenty Třípól v rubrice Studenti:
https://www.3pol.cz/cz/rubriky/studenti/2275-plastopad-je-tady
● V seznamu aktualit na vzdělávacím portále ČEZu:
https://www.svetenergie.cz/cz/aktuality
(Některé články o Plastopadu dosud nebyly publikovány, mělo by se o něm ještě mluvit v
Českém rozhlase a v magazínu Právo.)

2 Podrobnější popis akcí, které v rámci Plastopadu
proběhly
2.1 Promítání dokumentu A Plastic ocean
datum: 22. 11. 2018
místo: Umělecké centrum Univerzity Palackého
počet účastníků: 69
Kalendář UP: https://bit.ly/2retUVl
Update: https://bit.ly/2DRnDqa
Facebooková Událost: https://bit.ly/2U2LxV7.
Popis akce: Dokumentární film A Plastic ocean krásně zachycuje problematiku odpadu, převážně
plastu, v oceánech. Skrze promítání jsme chtěli ukázat, jaký je odpad problém na globální úrovni.
Abychom ale myšlenku dokumentu propojili s Olomoucí, pozvali jsme si na debatu Veroniku
Kláskovou, která je majitelkou olomouckého bezodpadového obchůdku Olomouc bez obalu.
Verča se s účastníky podělila o svoje zkušenosti, nápady a odpověděla na zvídavé otázky o
obchodě i svém bezodpadovém životě. Promítání dokumentárního filmu vzbudilo v Plastopadu

největší zájem o účast. Facebooková událost měla dosah 55000 lidí, 1400 odpovědí a 163 lidí,
kteří se chtěli na akci zaregistrovat. Kvůli kapacitě sálu jsme museli většinu zájemců odmítnout a
pozvat je na další promítání, které jsme se rozhodli zopakovat i v dalším semestru. Ideálně ve
větším sále.

Jak žít bez odpadu v Olomouci
datum: 7. 11. 2018
místo: aula PřF
počet účastníků: 85
Facebooková událost: https://bit.ly/2AzN9wE
Kalendář akcí UP: https://bit.ly/2QvoN1d
Popis akce:
Přednáška Jak žít bez odpadu v Olomouci byla zahajovací akcí celého Plastopadu. Přednášela
Helča, spoluautorka blogu Czech Zero Waste, který se zabývá bezodpadovým životním stylem.
V této hodinové přednášce následované půl hodinovou diskuzí provedla Helča účastníky strastmi
a slastmi života bez odpadu s konkrétními tipy zaměřenými na Olomouc. V diskuzi měli účastníci
možnost ptát se na záludnější otázky a debatovat. Po přednášce čekalo na účastníky bezodpadové
občerstvení, u něhož neformálně pokračovala debata nad bezodpadovými tipy a triky.

2.2 Workshopy
V rámci Plastopadu proběhly 3 workshopy. Workshopy byly zaměřeny na získání
praktických dovedností, které mohou ulehčovat život bez odpadu a naplánovány pro menší
počet účastníků (5 – 10), aby mohly jít do hloubky.

2.2.1 Ekologický úklid domácnosti
datum: 18. 11. 2018
místo: Freeshop UP
počet účastníků: 7
Facebooková událost: https://bit.ly/2FVN5xm
Popis akce: Na workshopu ekologický úklid domácnosti se Helča z Czech Zero Waste podělila
s účastníky o tipy na to, jak ekologicky, bez odpadu a levně udržovat domácnost v čistotě. Každý
z účastníků si také vyrobil citrusovo-octový čistič a osvěžovač vzduchu.

2.2.2 Výroba pracího prášku
datum: 18. 11. 2018
místo: Freeshop UP
počet účastníků: 5
Facebooková událost: https://bit.ly/2SoH79K
Popis akce: Na workshopu Výroba pracího prášku si účastníci za vedení Helči z Czech Zero Waste
vyrobili prací prášek ze sody a pracího mýdla a zároveň se dozvěděli spoustu tipů na to, jak mít prádlo
čisté a koš prázdný.

2.2.3 Šití pytlíčků
datum: 27. 11. 2018
místo: Green dress makers, Kateřinská
počet účastníků: 9
Facebooková událost: https://bit.ly/2Sqozps
Popis akce: Workshop šití pytlíčku proběhl v ekologickém krejčovství Green dress makers pod
taktovkou tamních zkušených švadlenek. Každý z účastníků si ušil ze zbytků látek vlastní

pytlíček na nákupy (nebo třeba na dárky). Dále si účastníci povídali o udržitelných látkách a o
tom, jaké to je navrhovat a šít udržitelnou módu i pro zahraniční trh v Olomouci.

2.3 Happening Plastic attack
datum: 29. 11. 2018
místo: Albert supermarket, Třída Kosmonautů
počet účastníků: 17
Facebooková událost: https://bit.ly/2FSemAN
Popis akce: Happening Plastic attack byl vyvrcholením celého Plastopadu. Plastic attack je
koncept nenásilné formy „protestu“ nebo happeningu, který se snaží poukázat na nesmyslně velké
množství zbytečných obalů, ve kterých je zboží v obchodech baleno.
Sešli jsme se v Albertu a společně nakoupili potraviny domů i na společnou večeři. Po zaplacení
jsme je u pokladen začali vybalovat do vlastních obalů, které jsme si přinesli. Všechny plastové
obaly jsme nechali na místě, abychom poukázali na množství odpadu, který vzniká při nákupu
našich potravin. Po tom jsme se odebrali do Freeshopu, kde jsme si z nakoupených potravin
uvařili společnou večeři a celou akci zhodnotili.
Náš Plastic attack probíhal v Albertu u nádraží. Vše bylo domluveno s managery tohoto obchodu,
kteří pro nás dokonce nachystali speciální košíky, ve kterých jsme obaly nechali.

3 Prezenční listiny

1 Prezenční listina Plastic ocean (1/3)

2 Prezenční listina Plastic ocean (2/3)

3 Prezenční listina Plastic ocean (3/3)

4 Prezenční listina Workshop výroba pracího prášku

5 Prezenční listina Workshop Ekologický úklid domácnosti

6 Prezenční listina Workshop šití pytlíčků

7 Prezenční listina Plastic attack

8 Prezenční listina Přednáška Jak žít bez odpadu v Olomouci - zahájení Plastopadu (1/4)

9 Prezenční listina Přednáška Jak žít bez odpadu v Olomouci - zahájení Plastopadu (2/4)

10 Prezenční listina Přednáška Jak žít bez odpadu v Olomouci - zahájení Plastopadu (3/4)

11 Prezenční listina Přednáška Jak žít bez odpadu v Olomouci - zahájení Plastopadu (4/4)

