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Celkem 22 českých letních festivalů se letos zařadí mezi akce, které usilují o certifikaci Čistý festival. 
Návštěvníci se na těchto festivalech mohou nechat odměnit za veškerý plastový a papírový odpad, 
který na festivalu vytřídí, informoval v úterý Mediafax Milan Anděl z Čistého festivalu. 

K třídění je připravený systém speciálních barevných košů, k podpoře projektu pak vystoupí například 
bubeníci se svou show na kontejnerech. 

"Během pěti let trvání projektu jsme vytvořili funkční systém, který motivuje návštěvníky k tomu, aby 
odpady na venkovních akcích třídili. Za plasty a papíry, které návštěvníci open-air festivalů přinesou 
na speciální stánek Zelený bod, mohou získat celou řadu praktických odměn," upřesnil Lukáš 
Grolmus, ředitel komunikace neziskové obalové společnosti EKO-KOM, která projekt Čistý festival 
zajišťuje. 

Návštěvníci festivalů mohou třídit odpady na 22 letních akcích, jejichž seznam najdou na adrese 
www.cistyfestival.cz. Mezi tyto festivaly patří mimo jiné United Islands, Rock for People, Colours of 
Ostrava, Mighty Sounds, Benátská noc či Sázavafest. 

Za každých 10 plastů nebo 20 neznečištěných papírů mohou získat jeden bod, za 30 plastů či 60 
papírů získají návštěvníci kupon, který lze vyměnit za pivo. 

"Za pět let trvání projektu Čistý festival se podařilo vytřídit téměř 100 tun odpadu, v tom necelý jeden 
milion půllitrových plastových kelímků," shrnul Grolmus. 

Většina návštěvníků českých akcí pod širým nebem podle něj díky projektu Čistý festival považuje 
třídění odpadu za samozřejmé. "Koloritem festivalů se staly čisté areály a také desítky tun odpadu, 
který se druhotně zpracovává. Přesto se snažíme neustále hledat další způsoby, jak k třídění na 
festivalech lidi motivovat. V letošním roce se mohou návštěvníci vybraných 'čistých festivalů' například 
těšit na netradiční bubenickou show na čtyři barevné popelnice určené k třídění odpadu," uzavřel 
Lukáš Grolmus.  

 


