
 

 

 

 

TISKOVÁ INFORMACE 

Svatý Jan pod Skalou, 14. 9. 2010 

SVĚTOVÝ DEN „UKLIĎME SVĚT“ 

Ukliďme svět! - Clean up the World! 

Clean Up the World (Ukliďme svět!) je mezinárodní kampaň, v jejímž rámci organizují 
skupiny dobrovolníků na celém světě úklid svého okolí, parků, cest, břehů řek a potoků, 
chráněných území, likvidaci černých skládek, ... 

Smyslem akce však není pouze uklízet, ale přimět lidi k zájmu o stav životního prostředí, 
ve společné věci zaangažovat různé zájmové skupiny lidí, školy, firmy, státní správu i 
jednotlivce a přimět je k aktivnímu postoji. 

V roce 2010 proběhne již 18. rokem. Každoročně se do akce zapojí asi 35 miliónů 
dobrovolníků z více jak 100 zemí. 

Zakladatelem kampaně je australský jachtař a stavitel lodí Ian Kiernan. Během plavby kolem 
světa ho šokovalo znečištění a zaneřádění moří, kterými proplouval. A proto po svém návratu 
do Austrálie (v roce 1989), s pomocí svých přátel, uspořádal Clean Up Sydney Harbour Day, 
který motivoval téměř 40 tisíc dobrovolníků k odstranění rezavých vraků aut, plastů všeho 
druhu, skleněných lahví, oharků od cigaret a dalšího odpadu ze sydneyského přístavu. 

Ian si řekl, že když se dokáže mobilizovat celé město, tak proč by nemohl celý národ. V roce 
1990 proto uspořádat Clean Up Australia Day, kterého se zúčastnilo téměř 300 tisíc 
dobrovolníků a od té doby počet účastníků pravidelně narůstá již 16 let. 

Dalším krokem, který Ian podnikl, byla snaha rozšířit kampaně na celý svět, a proto se s 
pomocí sdělovacích prostředků snažil přimět vlády, průmyslové podniky a další orgány ke 
zvýšení zájmu o ochranu životního prostředí. V roce 1993 odstartoval Clean Up the World. 
Záštitu nad tímto programem převzal UNEP (United Nations Environment Programme - 
Program OSN pro životní prostředí). Celosvětové přijetí akce Clean Up the World, které se 
každoročně zúčastní zhruba 35 milionů dobrovolníků z více než 100 zemí, ukázala, že stav 
životního prostředí znepokojuje lidi na celé naší planetě. 

V České republice se každoročně sebere téměř 200 tun odpadu, což není málo. Svojí činností 
si tak dokážeme zlepšovat své životní prostředí mnohem lépe, než kdybychom čekali až to 
udělá někdo jiný (např. obce). 

Hlavním přínosem celé kampaně je však fakt, že posiluje povědomí každého z nás za stav 
našeho životního prostředí, což přináší velký význam zejména u dětské populace, která si 
pomocí takových to akcí formuje pohled na přírodu a dotváří jejich hodnotové žebříčky.  



 

 

 

 

Díky takovýmto akcím se problematika odpadů a znečišťování přírody dostává i do povědomí 
veřejnosti (především díky prezentaci v regionálním tisku) a ukazuje jednoduchý způsob, jak 
přírodě pomoci.  

Pokud se chcete akce zúčastnit navštivte webové stránky www.csop.cz (sekce Co děláme - 
Ukliďme svět). Český svaz ochránců přírody( ČSOP) je koordinátorem akce pro Českou 
republiku. 

Oficiální stránky kampaně naleznete na www.cleanuptheworld.org. 

Máte - li dotazy týkající se ekologické problematiky, můžete se obrátit na ekoporadnu Kavyl ve 
Svatém Janu pod Skalou. Radu si můžete vyžádat elektronickou poštou na adresu 
ekoporadna@ekocentrum.eu, poštou na adresu CEVV Svatý Jan pod Skalou, Svatý Jan pod Skalou 2, 
266 01 p. Beroun. Telefonicky na telefonním čísle 314 501 281, nebo nás přijďte navštívit přímo do 
našeho ekocentra ve Svatém Janu pod Skalou. Bližší informace můžete nalézt i na našich webových 
stránkách www.ekocentrum.eu nebo na adrese http://www.ekocentrum.eu/ekoporadna. Rady 
podáváme bezplatně. 

 

„Tento projekt je podpořen finanční podporou SFŽP a MŽP.“  
 

 

 


