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Závěrečná zpráva Hýčkejte svou ALMA MATER – Promítání filmu Co se nenosí 

Průběh akce 

Promítání filmu Co se nenosí se konalo ve středu 23. listopadu od 20:00 do 22:00 v aule 
Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Ještě před samotným promítáním proběhla od 19:00 
před aulou výměna oblečení , tzv. Clothes-Swap, kam všichni mohli donést kousky, které už nenosí, a 
naopak si vybrat jiné, které přinesli ostatní. Zbylé oblečení jsme darovali do dobročinného obchodu 
Samaritán. 

Poté jsme jménem spolku Udržitelný Palacký přivítali všechny příchozí v aule a uvedli naší kampaň 
Think Out of the Bin, která se zabývá odpadovým hospodářstvím a jejíž součástí byla i tato akce.  

Po skončení filmu (zhruba ve 21:10) proběhla diskuze s Barborou Zuberovou, zástupkyní Zeleného 
krejčovství Green dressmakers Olomouc, na téma návratu k přírodním materiálům jako je třeba len, 
ale také na téma fast fashion. Díky velkému zájmu zúčastněných o dotazy a informace na Barboru, 
týkající se zelené módy, se diskuze protáhla až do 21:45. Na závěr jsme pro naše hosty připravili 
menší občerstvení. 

Do organizace celé akce se zapojilo zhruba 15 lidí. Komunikovali s fakultou, organizovali Clothes-
Swap, komunikovali se Zeleným krejčovstvím, moderovali celou akci, propagovali akci na sociálních 
sítích, fotili, natáčeli, dělali rozhovor s Barborou Zuberovou nebo připravovali občerstvení. Propagaci 
této akce si spolek zajišťoval zejména prostřednictvím svých stránek na sociálních sítích. Také nás ale 
sdílela samotná Přírodovědecká fakulta na svých facebookových stránkách. Celkem na promítání 
přišlo zhruba 80 lidí plus lidé, kteří se zúčastnili pouze Clothes-Swapu. 

Kontrolovatelné výstupy, přílohy zasílám v emailu: 

Příloha č. 1: Prezenční listina (7 souborů) 
Příloha č. 2: Fotografie (10 souborů) 
Příloha č. 3: Článek z médií: PRES.UPmedia - http://pres.upmedia.cz/zpravy/problematiku-
textilniho-prumyslu-priblizil-udrzitelny-palacky 

Příloha č. 4: Stránky, které sdíleli naši událost:  

mailto:evka.stastna@seznam.cz
http://pres.upmedia.cz/zpravy/problematiku-textilniho-prumyslu-priblizil-udrzitelny-palacky
http://pres.upmedia.cz/zpravy/problematiku-textilniho-prumyslu-priblizil-udrzitelny-palacky


• Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (sdíleno 21. 11. 
2016) https://www.facebook.com/prfupol/posts/1160602457341630 

• Udržitelný Palacký (sdíleno 15. 11. 2016) 
https://www.facebook.com/udrzitelnypalacky/?fref=ts 

• Media about Development (sdíleno 19. 11. 2016) 
https://www.facebook.com/MediaAboutDevelopment/?fref=ts 

 
   

https://www.facebook.com/prfupol/posts/1160602457341630
https://www.facebook.com/udrzitelnypalacky/?fref=ts
https://www.facebook.com/MediaAboutDevelopment/?fref=ts

