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Název projektu: Ukliďme Olomouc 
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Průběh akce 
Udržitelný Palacký i letos dodržel tradici a zapojil se do známé celorepublikové akce Ukliďme 

Česko, která se uskutečnila 6. 4. 2019 v 10:00 v okolí Přírodovědecké fakulty. Tato akce má 

za cíl uklidit černé skládky a nepořádek vzniklý odpadky. Oficiální pořadatelé nám zaslali 

pytle a rukavice, zásobení jsme také byli i z minulých let, takže pomůcky pro účastníky byly 

zajištěny. Velmi vstřícné Technické služby Olomouc nám poskytly kontejner na nasbíraný 

odpad, který přivezli vedle budovy Přf.  

Ještě před začátkem jsme zdůraznili bezpečnostní pokyny. Účastníky jsme rozdělili do 

několika skupin podle lokalit, každá skupina měla svého koordinátora z řad spolku. Na fakultě 

zůstal menší tým pro koordinaci řidiče auta, které sváželo plné pytle od jednotlivých skupin. 

 

Výstupy projektu 
Výstupy projektu byly splněny. I přes nepřízeň počasí se nás sešlo 50 (příloha č. 1). K našemu 

milému překvapení se zúčastnily i maminky s malými dětmi. Odhadem se nám podařilo za 

dvě hodiny posbírat 600kg odpadu na lokalitách jako například: 

- okolí Přírodovědecké fakulty 

- cesta k Pevnosti poznání až k Bezručovým sadům 

- okolí Šantovky a Mlýnského potoka 

- Envelopa a okolí Právnické fakulty 

- Pedagogická fakulta a Žižkovo náměstí 

Neobešlo se to ani bez zásahu policie, která se volala na dvě lokality, kde dobrovolníci našli 

injekční stříkačky.  

Po skončení jsme se všichni sešli znovu na fakultě a pochutnali si na menším pohoštění, které 

připravili členové spolku. K dispozici byl po celu dobu horký čaj z bylinek z komunitní 

zahrádky Václavka. Při občerstvení se účastníci bavili o odpadu a jeho dopadu na přírodu. 

Všichni odcházeli s pocitem zadostiučinění.  
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Kontrolovatelné přílohy a odkazy 

Odkaz na galerii fotografií:  

https://www.facebook.com/pg/udrzitelnypalacky/photos/?tab=album&album_id=27702316

56350331&ref=page_internal 

Odkaz na oficiální stránky události: 

https://www.uklidmecesko.cz/event/21123 

Článek v časopisu Pačes (populárně akademický časopis editorského studia, katedra 

bohemistiky) 

http://paces-casopis.cz/images/Paces38/paces2019-

2.pdf?fbclid=IwAR3Q8qxpZltVzJ1wqHLjLBldApNRVpanMh0uK_NJJYr-YlP-tdCT3kO7p0c 

Odkaz na sdílenou událost na facebooku:  

https://www.facebook.com/events/988675864664829/ 

Příloha 1 – Prezenční listina 

 

https://www.facebook.com/pg/udrzitelnypalacky/photos/?tab=album&album_id=2770231656350331&ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/udrzitelnypalacky/photos/?tab=album&album_id=2770231656350331&ref=page_internal
https://www.uklidmecesko.cz/event/21123
http://paces-casopis.cz/images/Paces38/paces2019-2.pdf?fbclid=IwAR3Q8qxpZltVzJ1wqHLjLBldApNRVpanMh0uK_NJJYr-YlP-tdCT3kO7p0c
http://paces-casopis.cz/images/Paces38/paces2019-2.pdf?fbclid=IwAR3Q8qxpZltVzJ1wqHLjLBldApNRVpanMh0uK_NJJYr-YlP-tdCT3kO7p0c
https://www.facebook.com/events/988675864664829/


 

 


