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Tisková zpráva spolku Ukliďme Česko ze dne 13.9. 2022 

 

Už tuto sobotu dobrovolníci uklidí naši planetu 

 
Celosvětový úklidový den (World Cleanup Day) je největší globální dobrovolnická akce, která 
v jeden den spojí dobrovolníky z více jak 190 zemí celého světa. Celou naší planetou v tento 
den bez ohledu na sociální, politické či rasové rozdíly a bez ohledu na vojenské konflikty, 
nebo epidemiologická omezení, projede vlna solidarity s naší přírodou a prostředím ve 
kterém žijeme. Desítky milionů dobrovolníků uklidí odpadky z moří, pláží, lesů, svého okolí... 

 
Česká republika je díky spolku Ukliďme Česko součástí této akce již od roku 2018, kdy proběhl 
první Celosvětový úklidový den. V České republice je na letošní podzim pro dobrovolníky 
nachystáno přes 650 úklidů, do kterých se mohou zapojit. Z toho se jich téměř 300 bude konat v 
sobotu 17. září, na kdy připadl letošní Celosvětový úklidový den. Pokud se chcete přidat také, 
stačí si vybrat z interaktivní mapy na https://www.uklidmecesko.cz/map/ 
 
„I když je u nás dlouholetým zvykem uklízet spíše na jaře, přesto se již popáté zapojujeme i do 
Celosvětového úklidového dne. Jedná se o skvělou iniciativu, která má za cíl celosvětově 
upozornit nejen na narůstající problém s odpady, ale i vyzvat obyvatele naší planety, aby se do 
řešení tohoto problému aktivně zapojili. Díky tomu tak desítky milionů dobrovolníků pomůžou 
nejen uklidit odpadky z volné přírody, ale hlavně si uvědomí, že většinou tento odpad v přírodě 
končí naprosto zbytečně. Každý z nás tak může být součástí řešení tohoto problému", uvedl za 
organizátory Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko. 
 
„Jsme rádi, že se do akce Ukliďme Česko zapojuje stále více škol (letos přes 1 250), ale i firmy 
jako je například Komerční banka, která je nejen hlavním partnerem akce, ale s 30 
uspořádanými úklidovými akcemi i nejaktivnější firmou u nás", dodává další z organizátorů 
Radek Janoušek. 
 

Pokud vás myšlenka Celosvětového úklidového dne a dobrovolnictví oslovila, najdete další 
informace na webových stránkách Ukliďme Česko. 

 

Krásný, nejen úklidový podzim, přeje tým Ukliďme Česko. 
 
 

Hlavním partnerem akce Ukliďme Česko 2022 je: 
Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota 

 
Partnery akce jsou:  

Garnier,  
EKO-KOM, a.s.,  
PENNY Market,  

ŠKODA AUTO a.s., 
Skupina Saint Gobain, 

Lesy České republiky, s.p.,  
Coca-Cola ČR a Coca-Cola HBC, 

Ministerstvo životního prostředí 
 

https://www.worldcleanupday.org/
https://www.uklidmecesko.cz/map/
https://www.uklidmecesko.cz/
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Kontakt pro další informace:  

Radek Janoušek 

777 176 675 

radek@uklidmecesko.cz   

Ukliďme Česko z.s. 

mailto:radek@uklidmecesko.cz

