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VÁS ZVE NA ONLINE PŘEDNÁŠKU
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Online streaming přednášky do
českých škol

O CO SE JEDNÁ
Srdečně Vás zveme na vzdělávací přednášku s environmentální tématikou, která proběhne jako
součást doprovodného programu filmového festivalu Voda Moře Oceány. Akce spojuje témata
ochrany vodních ekosystémů & produkce textilu. Tato témata propojí nadměrné čerpání vody pro
pěstování bavlny, uvolňování mikroplastů do vodních zdrojů nebo skutečnou vodní stopu každého
výrobku. Nicméně důležitou částí přednášky jsou i řešení, která současnému módnímu průmyslu může
nabídnout cirkulární ekonomika - a změny, který může udělat každý z nás. Diskuze je součástí
environmentálního vzdělávání o odpovědné spotřebě.

KONCEPT AKCE
Přednáška bude streamovaná online pro zájemce z řad
učitelů, kteří mají zájem si debatou doplnit
environmentální vzdělávání, a pro žáky druhého
stupně základních škol a středních škol.
Globální módní průmysl je jeden z nejvíce
znečišťujících průmyslových odvětví na světě a je
notoricky znám svými excesy v oblasti porušování
lidských práv a enormní zátěží na životní prostředí.
Současná móda se tak nachází na příliš tenké niti, a
právě voda je přírodním zdrojem, který je módou
poškozován nejviditelněji. Praktická přednáška
Stepana Vashkeviche provede posluchače současným
stavem globálního textilního průmyslu a navrhne
kroky, které mohou situaci zlepšit – a to pro každého,
kdo oblečení navrhuje, vyrábí, prodává – nebo ho
jednoduše nosí.
Před debatou bude zájemcům o streaming zaslán i
metodický balíček pro učitele s tipy na vedení reflexe,
vzdělávání o cirkulární ekonomice i textilu a další tipy
použitelné ve výuce, včetně nového metodického
balíčku o odpovědné spotřebě.
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NA AKCI
VYSTOUPÍ:
ÚVODNÍ SLOVO: IVANA NOVÁ
Ivana Nová je expertkou na korporátní udržitelnost z České spořitelny,
generálního partnera této akce. Ivana má doktorát z Vysoké školy ekonomické
v Praze. V bankovnictví se pohybuje od roku 2010 a od roku 2019 pracuje v
České spořitelně. Posluchače provede problematikou Cílů udržitelného rozvoje
(SDGs) s důrazem na téma vody a korporátní udržitelnost.

NA AKCI PŘEDNÁŠÍ STEPAN VASHKEVICH
Jeho netradiční jméno má kořeny v Bělorusku, poslední 4 roky svého života
však zasvětil budování cirkulární ekonomiky v Česku. Stepan je expertem v
oblasti cirkulární ekonomiky a módy. Proč zrovna móda? Během studia na
vysoké škole Stepan otevřel s kamarády 1. studentský freeshop, kde viděl
poprvé na vlastní oči to neskutečné množství oblečení, kterého se lidí zbavují.
Optika cirkulární ekonomiky mu však pomohla pochopit, že za každou nití stojí
složitá síť environmentálních, sociálních a ekonomických dopadů. V rámci
panelové diskuze si na tyto sítě posvítíme a ukážeme, že jiný, cirkulární příběh
pro globální módu, je možný.

A SPECIÁLNÍM HOSTEM JE..
Laco z Věci z věcí: Za celou myšlenkou #vecizveci stojí Laco. Právě on všechny
produkty sám navrhuje, šije a testuje. Lacovi nikdy nebyla blízká myšlenka
vyhazovat staré kousky ze svého šatníku. Naopak, vždycky radši přišel s
nějakým “up-cycling” projektem. Vždy měl blízko k umění, divadlu a módě. Je
fascinován látkami všeho druhu a využívá své krejčovské schopnosti k
vytváření nových kousků z již použitých materiálů. Miluje proces přeměny
obyčejné látky na nový vícerozměrný objekt. Inspiraci pro svoji tvorbu nachází
v potěšení z každodenního života. #vecizveci tak nejsou jen značka, která se
zaměřuje na udržitelnou módu a design. Je to osobité spojení materiálů s
vlastním příběhem a Lacovy kreativity.
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PARTNEŘI
AKCE
GENERÁLNÍ PARTNÉR:

RECYKLOHRANÍ - EKOŠKOLA - AMOS VISION
Recyklohraní je program, který již 13 let
podporuje ekologickou výchovu ve
školách v celém Česku. Aktuálně je do
programu registrováno 3800 škol od
mateřských až po střední. Jeho cílem je
prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění,
recyklace a předcházení vzniku odpadu a
umožnit jim osobní zkušenost se zpětným
odběrem baterií a použitých drobných
elektrozařízení. Od roku 2020 se
Recyklohraní věnuje také tématu šetrné
spotřeby vody.

Program Ekoškola je

Víme, že udělat ze školy ideální místo, není

určen mateřským, základním
a středním školám. Ekoškoly snižují
svůj dopad na životní prostředí

snadné. Jsme tu proto, abychom vám s tím

a také zpříjemňují své prostředí pro
žáky i zaměstnance školy. Program
Ekoškola přináší jedinečnou možnost,

nás vždy vedla motivace podpořit oblast

jak umožnit žákům ve škole řešit
skutečné problémy a prožít radost z
výsledků své práce. Životní prostředí
se stává se něčím, co se jich týká a co

že škola je základ života, a tak ji děláme co

mohou sami ovlivňovat.

a zájem škol, což nás motivuje k dalšímu

www.recyklohrani.cz

www.ekoskola.cz

pomohli a společně změnili stojaté vody
českého školství. Na naší cestě k úspěchu
vzdělávání s pomocí chytře aplikovaných
technologií, které jsou nám blízké. Věříme,
nejvíc atraktivní. Baví nás to a dobrý pocit
bereme jako odměnu za naše snažení.
Velmi nás také těší pozitivní zpětná vazba
úsilí.
www.amosvision.cz

