piknik/kavárna
co a k čemu to je:
Ne nadarmo se říká, že láska prochází žaludkem. Posezení u dobrého jídla
lidi sbližuje, rozpoutává nenucenou konverzaci a vyvolává příjemné emoce.
Není proto divu, že mnozí marketéři brzy začali jídlo používat jako nástroj
propagace. Uvolněná atmosféra vede k nenucené konverzaci a vytváří
příznivé prostředí k projednávání více i méně důležitých témat.
Pokud chcete rozšířit komunitu kolem vašeho projektu a zároveň její
členy stmelit, neexistuje lepší způsob, než uspořádání veřejného pikniku či
kavárny. Hezké místo a dobré jídlo navodí příjemnou atmosféru pro
konverzaci, která může být obohacující pro návštěvníky i pro vás.
Přípravu pikniku ale nepodceňujte a nespoléhejte se pouze na jídlo.
Pozvěte například zajímavého hosta a připravte si nějaké jednoduché hry,
které rozbijí ledy mezi hosty, kteří na pikniku nikoho neznají.
Úskalím této formy propagace je vysoká pravděpodobnost, že váš piknik
přiláká i lidi, které zajímá spíš jidlo, než váš projekt. I ti ale na základě
vaší skvělé organizaci nakonec mohou změnit názor.

Obdobou pikniku může být veřejná kavárna. Pozvěte lidi k sobě do
školy a u dobré kávy či lahodného čaje se pobavte o vaší práci,
budoucích plánech i jejich možném zapojení. A pokud bude vaše
občerstvení fair trade, můžete hostům zároveň představit
myšlenku odpovědného nakupování a spravedlivé ceny pro
producenty našich oblíbených lahůdek v rozvojových zemích.
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piknik/kavárna
jak na piknik/kavárnu:
1) Jaké vybrat TÉMA?
Kreativitě se meze nekladou. Nakupování lokálních potravin a placení
spravedlivé ceny se přímo nabízí. Může to být ale i cokoliv jiného. Jediné,
čemu se vyvarujte, jsou témata, u kterých by vaše hosty přešla chuť!

2) Jak vybrat MÍSTO?
Pokud plánujete piknik zasvětit osvětě o environmentálních problémech,
dejte si záležet na tom, aby bylo vybrané místo dobře dostupné veřejnou
autobusovou dopravou. Je plusem, pokud se jedná o dobře viditelné místo,
které přiláká i zvědavé kolemjdoucí. Ideální jsou veřejné parky či zahrady s
travnatou plochou. Vybraný prostor může být propojený i s tématem
události - piknik může být například završením celodenní úklidové akce v
místním parku. Může se také jednat o místo s výhledem na lokalitu, kde
chcete založit komunitní zahradu. Jo, a nezapomeňte na záchody! V parku
většinou jsou, jinde postačí přívětivá kavárna v dostupné vzdálenosti.
Kavárnu můžete uspořádat ve škole nebo v jiném spřáteleném prostoru, a
tam se záchody asi problém nebude.
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piknik/kavárna
3) Jak neporušit ZÁKON?
Jednoduše! Stačí zavolat na město či napsat e-mail, že máte v plánu
uspořádat veřejný piknik. Uvedete místo a předpokládaný počet účastníků.

4) Jak pozvat LIDI?
Využijte událostí na Facebooku, sdílejte pozvánku na různých platformách
sociálních sítí. Pošlete tiskovou zprávu do médií a poproste radnici, zda by
zprávu zařadila do hlášení místního rozhlasu.

5) Co PŘIPRAVIT?
Místo na piknik/kavárnu by mělo přímo lákat k navštívení. Přineste deky,
polštářky, karimatky, vyzdobte místo podle svých představ. Mějte při tom
ale na mysli, že pořádáte akci, která propaguje environmentální témata, a
tak byste se měli vyhnout různým balonkům, plastovým dekoracím či
jednorázovému nádobí. Vyzvěte lidi, aby si přinesli vlastní nádoby na čaj,
kávu či zákusky, ale i vlastní pochutiny. Společně můžete sdílet jídlo i
recepty a vám aspoň z ramen spadne odpovědnost za celou hostinu. Pokud
chcete piknik/kavárnu rozjet ve velkém, můžete zkusit pozvat třeba i DJ,
nebo pustit hudbu z reproduktorů. Nezapomeňte tuto informaci ale zmínit
městu, když se s nimi budete domlouvat na pořádání akce.
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piknik/kavárna
drobnosti, které pomůžou:
Většina veřejných pikniků se koná v parcích, které patří
městu. Je proto dobré vaši akci na městě oznámit aspoň
pět dní předem. Nemusíte se bát odmítnutí,
shromažďování je v České republice základním právem
každého člověka, přesto ale budou na městě chtít o vaší
akci vědět.

Z akce pořiďte zápis i fotografie. Článek o akci
nebo tiskovou zprávu můžete dál šířit.

Mezi úspěšné veřejné pikniky patří například
Fairtradová snídaně, jejíž organizátoři návštěvníkům u
dobré kávy a čaje vypráví o problematice spravedlivé
mzdy i o odpovědném nakupování. Na stránkách
události můžete najít mnohé zajímavé tipy, jak takový
piknik zorganizovat.
Dejte nám vědět na ekoskola@terezanet.cz nebo
FB EkoškolaCZ, jaké to bylo! Jsme napnutí :)
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