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Představte si prostor o  1 000 metrech 
čtverečních, kam neustále proudí ná-
vštěvníci, kteří nesou tašky či krabice se 
změtí textilu, knih a  drobných předmětů 
do domácnosti. Tak vypadal týden od 13. 
do 19. září v  Pražské tržnici, kam jsme 
s Lucií a s týmem nainstalovali naši vysně-
nou podobu „obchodního centra“. Ideově 
jsme vycházely jednak z osobního názoru, 
že zde chybí reuse kultura, ale také z ohla-
su na naše swap aktivity, který roste kaž-
dým rokem. Zároveň se nám líbila myš-
lenka recyklačního obchodního centra 
Retuna ve Švédsku, prvního takového na 
světě. Místo klasického centra konzumu, 
který mě, Lucii a  evidentně už i  velkou 
část veřejnosti nebaví a ve kterém nevidí-
me smysl, se povedla velká věc! Pojďme 
se i s pomocí výsledných čísel ohlédnout 
za touto akcí.

Celkem se na akci doneslo  16  288  kg 
textilu, knih a drobných věcí do domácnos-
ti. Všechny donesené věci se zvlášť vážily 
při příchodu. Návštěvníci jsou průběžně 
motivováni k tomu, aby na tyto akce nosili 
věci, které jim už neslouží, v co nejlepším 
stavu. Na této zářijové akci převažoval urči-
tě textil, který je takovým symbolem nad-
spotřeby a  impulzivních nákupů, a ze kte-
rého se generuje výrazné množství komu-
nálního odpadu. Na tak velké akci je skvělé, 
že na tisících ramínek už najdete kousky 
pro opravdu širokou veřejnost: různé styly, 
velikosti nebo barvy a  téměř každý si na 
akci skutečně něco našel.

Využitelnost věcí byla obrovská. Díky 
partnerské organizaci Potex víme, že zby-
lo pouze 15 % z nich a 85 % se tedy roze-
bralo mezi účastníky. Organizace se zamě-
řila na vizuální stránku akce, která vychá-
zela z poznatků z klasických obchodů, kde 
je vše přehledně vystaveno a umístěno do 
krásného kontextu, který prodává. Věci 
byly tedy představovány v  co nejlepším 
světle, aby byla vidět jejich hodnota, kte-
rou o  to pravděpodobněji někdo uvidí 
a věc si osvojí. Většina věcí si našla svého 
nového majitele, takže plán odkoukat co 
nejvíce od konzumního světa obchodních 
center obstál. Zde byl však použit se zá-
měrem prodloužit věcem život, dát jim 
druhou či třetí šanci a předcházet vzniku 
odpadu v budoucnu.

Další číslo bylo 240 a to popisuje počet 
dobrovolnických směn za tento týden. Or-
ganizace SWAP PRAGUE pracuje částečně 
na dobrovolnické bázi a tentokrát se zapo-
jili i  zaměstnanci z  partnerských firem 
a organizací. Bylo skvělé vidět, jak byli tře-
ba dobrovolníci z Komerční banky zapále-
ní do pomáhání, což byla mnohdy velmi 
náročná práce. Zájem široké veřejnosti byl 

„Když jsme před dvěma roky s  Lucií Poubovou plánovaly tuto 
akci, takovou odezvu veřejnosti a  médií jsme nečekaly,“ říká 
Kristýna ze SWAP PRAGUE, z.s. Letos v září se této organizaci 
povedlo otevřít v  Praze „První udržitelný obchoďák“, i  když 
jen na 7 dní. Dosažená čísla svědčí o tom, že se i z původně 
spíše komunitní radosti může stát masová záležitost.

První udržitelný 
obchoďák

OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ Kristýna Holubová, SWAP PRAGUE, z.s.

Instalované křeslo v srdci akce mělo i symbolický význam. Můžete v něm spočinout, jak dlouho chcete, oproti 
obchodům, kde máte rychle a co nejvíce nakoupit a odejít. Zároveň v prostoru působil i hexagon spotřebních 
návyků, ve kterém je kromě informovaného nákupu popsán i nejeden další způsob získávání věcí. Křeslo 
změny hodnot snad zůstane v paměti návštěvníků.
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Dá se říci, že 
zářijovým počinem 
Týdenní swap,  
se naplnil sen 
o nákupním 
centru naruby. 
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velký a vypadalo to, že tašky s věcmi jsou 
bezedné a jejich počet nekonečný.

Swapy celkově reagují na současnou 
bezprecedentní nadvýrobu, která nemá 
v  naší historii obdoby, a  vzrůstající množ-
ství odpadu. Zakladatelky SWAP PRAGUE 
se nechtějí smířit se skutečností, že bez- 
ohledně nakládáme se zdroji. Proto na to 
svou činností reagují a promlouvají k širo-
ké škále cílových skupin. Soustředí se 
mimo jiné na vzdělání generace Z  či mla-
dých dospělých, chcete-li. Proto s nezisko-
vou organizací Na mysli připravily v rámci 
kampaně Hra o  klima tour pro studenty 
středních škol. Na akci První udržitelný ob-
choďák tak přišlo na 120 studentů, kterým 
se dostalo 40 minut s  organizátory akce 
a na různých stanovištích diskutovali o fak-
tech z  textilního průmyslu a  o  klimatické 
změně. Vše probíhalo v prostředí s tisíci ra-
mínky s výrobky z povětšinou neetické tex-
tilní produkce a  to vše dodávalo velkou 
motivaci k otázkám a reakcím. Někteří se 
v průběhu týdne vraceli a jako dobrovolní-
ci také pomáhali. Do budoucna organizace 
chystá komunikační kampaň zaměřenou 
právě na tuto věkovou skupinu.

Návštěvníci se mimo swap mohli do-
zvědět spoustu informací a naučit se nové 
dovednosti při téměř 30 doprovodných 
aktivitách. Švadlenka Jiřinka například 
spravovala oblečení, jak bylo dříve běžné. 
Vláďa Sojka na fermentačním workshopu 
popisoval, jak uchovávat potraviny a  vra-
cet se k  těm skutečným a  kvalitním. Na 
diskuzi o půjčování přijel Michal Šimoník, 
zakladatel prvního českého carsharingu 
Autonapůl, a  spolu s  ním byla v  diskuzi 

také organizace Library of Things a  pro-
jekt půjčovny nejen svatebních šatů, 
Férovky. O  cestě ke slow life promluvily 
Kamila Boudová a Eva Urbanová. O globál-
ní situaci v textilním průmyslu diskutovali 
výzkumníci a  propagátoři oběhového 

hospodářství Lenka Nencková a  Štěpán 
Vaškevič. Na místě probíhaly také 
workshopy šití a spravování oblečení.

Desítky článků a rozhovorů v novinách 
i  televizi ukazují, že společnost už je na 
tyto aktivity připravená. Je však nutné vše 
zkušeně a  zodpovědně uchopit a  konzis-
tentně tato témata komunikovat, aby byla 
zaručena udržitelnost s  tím spojených ak-
tivit. V současnosti SWAP PRAGUE plánuje 
aktivity pro roky 2022 i  2023. Kdybyste 

měli nápad na spolupráci, ozvěte se 
s  předstihem, protože nejlepší je celou 
akci skutečně dobře naplánovat. Víme, že 
ohlas a  dopad může být velký, pokud se 
vše dobře a včas uchopí.

Navazující aktivity na tento pokus 
o  obchodní centrum naruby se chystají. 
Některé už dokonce proběhly. Na začátku 
října SWAP PRAGUE společně s Magistrá-
tem hlavního města Prahy a  městskou 
částí Praha 5 – Slivenec zorganizovali Reu-
se neděli ve Slivenci, kam přišlo 350 lidí, 
a  akce měla velký ohlas. Další zapojení 
partneři, jako byly neziskové organizace 
Z pokoje do pokoje, Reknihy či Nábytková 
banka a Pražské služby, akci dodali oprav-
du komplexní rozměr a občanům poskytli 
možnost se smysluplně zbavit i věcí, kte-
ré v rámci swapu toho dne nenašly nové-
ho majitele.

Dá se říci, že zářijovým počinem Prv-
ní udržitelný obchoďák: Týdenní swap se 
naplnil sen o  nákupním centru naruby. 
Organizátorky zároveň vědí, že se tak 
možná jen nastartovaly další aktivity 
a možná také příležitosti. „Pokud přijde zí-
tra někdo s  tím, abychom mu pomohly vy-
myslet nebo zorganizovat velkou reuse akci 
či obchoďák, máme v  současné době už 
dost velkou síť kontaktů a zkušenosti, takže 
se těšíme, co přijde. Jsme připraveny,“ říkají 
Lucie a Kristýna a dodávají, že „celá akce 
byla vlastně velkým swapem, pravděpo-
dobně největším na světě, takže velký 
úspěch. Ale práce je stále nekonečně a swap 
je jen jeden z mnoha našich nástrojů, které 
se nebojíme využít. Takže se těšíme na další 
příležitosti.“ 

Workshop s vršovickou dílnou Strojovna byl plně 
obsazen a byl jedním z nejoblíbenějších z doprovodné-
ho programu

Uprostřed návrhářka Lada Vyvialová, která používá nanotextilie a přijela o nich udělat přednášku. Po jejích bocích 
Lucie Poubová a Kristýna Holubová, zakladatelky SWAP PRAGUE, z.s.
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