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Zima ještě nekončí, přesto již nyní startují první úklidy pod hlavičkou největší dobrovolnické akce 

Ukliďme svět, ukliďme Česko. Do hlavního jarního termínu zbývají necelé dva měsíce, neboť v sobotu 

4. dubna se vydají desetitisíce dobrovolníků uklidit nepořádek z našich obcí, měst a především 

přírody. Během loňského roku se jich zapojilo přes 150 000. Haló noviny jsou jedním z mediálních 

partnerů této prospěšné akce. 

První letošní úklidovou »vlaštovkou« je akce Ukliďme Orlík, která proběhne již 15. února. Po snížení 

hladiny orlické nádrže vloni na podzim se ukázala spousta nepořádku, který je potřeba uklidit před 

opětovným napouštěním, které začne koncem února. »Při obdobné akci před 16 lety se na Orlíku 

podařilo sesbírat 22 tun odpadů, uvidíme, jestli se toto číslo podaří dobrovolníkům, místním rybářům, 

našim zaměstnancům a kolegům z Českého svazu ochránců přírody letos překonat,« uvedl generální 

ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. 

Novým partnerem akce se pro letošek stal pivovar Gambrinus, který je příkladem firmy, jež se 

rozhodla skoncovat s plasty ve výrobě a od ledna přestává nabízet pivo v PET lahvích. Díky tomu 

bude každý rok o cca 500 tun plastového odpadu na světě méně. »Všichni víme, že jednorázové 

plasty jsou problém, který stále více zbytečně znečišťuje naše okolí. V Gambrinusu jsme si řekli, že to 

šlo po desetiletí bez plastu a že je vlastně starý dobrý lahváč nebo čepované pro nás tím nejlepším 

řešením. 

Proto jsme se rozhodli přestat produkovat další plast tam, kde to není potřeba,« říká manažer značky 

Gambrinus Jakub Marek. Právě PET lahve byly v minulosti nejčastěji nalezeným druhem odpadu při 

dobrovolnických úklidech. Předloni na podzim jich dobrovolníci během jediného úklidového dne 

napočítali přes 30 000 kusů. 

Kromě uklízení je důležitá i prevence. Na začátku letošního roku proto vznikla nová odpadová 

aplikace www. KAMsNIM.cz, od které si její autoři slibují snížení množství černých skládek i odpadků 

povalujících se v přírodě. O aplikaci jsme v Haló novinách informovali. »Naším cílem není 

donekonečna uklízet nepořádek po jiných. Proto jsme vyvinuli aplikaci Kam s ním?, pro ty, kteří by 

snad i dnes, v době sběrných středisek a všudypřítomných 

kontejnerů na tříděný odpad, nevěděli…," uvedl autor projektu Miroslav Kubásek. Aplikace poradí, kde 

mohou občané ve svém okolí legálně a v drtivé většině i bezplatně odevzdat jak běžný odpad z 

domácnosti, tak například i prošlé léky, pneumatiky, vysloužilé elektro, baterie, světelné zdroje, 

velkoobjemový odpad, nebo třeba i odpady nebezpečné. 

 

Pytle a rukavice zdarma 

 

»Úklidová sezóna letos odstartuje dříve než obvykle. Každopádně pro všechny, kteří se k uklízení 

včas přihlásí 

na www. UklidmeCesko.cz, máme opět připraveny pevné pytle i pracovní rukavice. Pytle 

na odpad jsou pro letošní ročník díky společnosti EKO-KOM recyklované, vyrobené z vytříděných 



barevných fólií ze žlutých kontejnerů. I zakoupené rukavice již máme na skladě a další tisíce párů 

jsme získali darem od jejich stálého dodavatele, firmy Červa Group,« sdělil za organizátory Radek 

Janoušek. 

Přidat se k jarnímu úklidu, ať už k organizátorům či dobrovolníkům, může opravdu každý. Stačí si 

založit vlastní úklidovou skupinu nebo se připojit k úklidu, který si vyberete z interaktivní mapy na 

www.uklidmecesko. cz/map/. 

 


