
 

Jak vytvořit událost na facebooku 

Jedním z velmi účinných způsobů, jak dát o vaší úklidové akci vědět a pozvat co nejvíce přátel 
s minimálním úsilím, je vytvoření facebookové události. Jste-li na facebooku, ale nejste si 
jisti, jak přesně postupovat při vytvoření událost, tento návod je určen právě vám. 

1) Klikněte na pole Události. Najdete jej na levé liště na hlavní stránce vašeho facebooku. 

2) Klikněte na modré tlačítko Vytvořit. Nachází se vpravo nahoře. 

3) Vyberte, zda chcete vytvořit soukromou, nebo veřejnou událost. Soukromou akci uvidí 

jen ti, které pozvete vy nebo vaši přátelé (pokud jim to umožníte zakliknutím pole Hosté 

mohou pozvat své přátele níže), veřejná událost se zobrazí i těm, kteří vašimi přáteli 

nejsou (ale jsou to například přátelé vašich přátel apod.). Na vašem výběru také závisí, kdo 

se k akci bude moci připojit. 

4) Nahrajte fotku události. Na webu Ukliďme svět, ukliďme Česko je vám k dispozici 

fotografie na motivy úklidovky. Budeme rádi, když ji využijete (nejdřív je třeba fotku 

stáhnout do vašeho počítače). 

5) Vyplňte pečlivě veškeré údaje o vašem úklidu. Zkontrolujte, zda se shodují s 

informacemi uvedenými v Detailu vašeho úklidu v Administraci Ukliďme svět, ukliďme 

Česko. Anebo rovnou informace z Administrace zkopírujte. 

6) Klikněte na tlačítko Vytvořit. 

7) Událost je hotová. Teď už stačí jen pozvat přátele a v případě, že jste zvolili akci veřejnou, 

je vyzvat ke sdílení události případně k pozvání jejich přátel. 

 

Pár tipů i pro pokročilé 

 Buďte struční. Číst dlouhé texty mnoho lidí nebaví a kvůli nedostatku času na 

prozkoumání akce by mohli ztratit zájem. 

 Chystáte něco extra? Dejte o tom vědět! Máte připravený zajímavý doprovodný 

program? Upečete dobrovolníkům buchtu? Navnaďte je! I malá pozornost potěší a 

motivuje k účasti. 

 Požádejte účastníky akce o registraci na webu Ukliďme svět, ukliďme Česko. Počet 

zaregistrovaných dobrovolníků je pro nás důležitým údajem, na jeho základě se 

zásobujeme úklidovými pomůckami. 

 

http://www.uklidmecesko.cz/materialy/materialy/
http://www.uklidmecesko.cz/zapojitse/dobrovolnik/

