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Průběh akce: 
Akce Ukliďme Olomouc se odehrála podle plánu v sobotu, 16. 4. 2016 v časovém rozmezí od 
10.00 do 14.00. Ráno jsme se s 59 dobrovolníky sešli v budově Přírodovědecké fakulty. Přišli 
převážně studenti, ale také zaměstnanci univerzity či rodiny s dětmi. Na začátku jsme všem 
podali základní informace a rozdali ochranné rukavice a pytle na odpadky. Dobrovolníky jsme 
rozdělili do několika týmů tak, aby měla každá skupina svého vedoucího v reflexní vestě. Ten 
pravidelně komunikoval s hlavním koordinátorem sběru, který řídil logistiku celého akce 
z Přírodovědecké fakulty.  
 
Po úvodním focení se každý tým vydal do předem určených lokalit. Odpadky jsme sbírali 
např. v Bezručových sadech, v povodí Moravy či Mlynského Potoka, kolem studentských 
kolejí v okolí Envelopy či Neředína, a hlavně v okolí Přírodovědecké fakulty. Po naplnění 
jednotlivých pytlů jsme je museli přemístit zpátky k Přírodovědecké fakultě, odkud je po 
sběru odvezli Technické služby města Olomouc. Ze vzdálenějších míst se těžké pytle 
s odpadem přivezli zpátky buď autem, nebo také Ololodí, s kterou jsme během celého sběru 
spolupracovali. Za necelé 4 hodiny se nám podařilo nasbírat 124 velkých pytlů odpadu, které 
zaplnili celý kontejner. Hned po akci jsme dobrovolníky občerstvili palačinkami či chlebem 
s různými pomazánkami a večer jsme úspěch celé akce oslavili v letním kině Hoblina.  
 
Do organizace celé akce se zapojilo kolem 15 lidí. Pomáhali s mapováním znečištěných lokalit 
pomocí GIS před samotným sběrem, komunikovali s Ukliďme Česko, Technickými službami 
města Olomouc a Ololodí, vedli jednotlivé týmy během dne, propagovali událost na 
sociálních sítích, fotili, natáčeli, připravovali občerstvení.  
 
Kontrolovatelné výstupy, přílohy zasílám v emailu: 
Příloha č. 1: Prezenční listina – zúčastnilo se 59 lidí 
Příloha č. 2: Fotografie 
https://www.facebook.com/1158982904141889/photos/?tab=album&album_id=11805674
45316768 
Příloha č. 3: Videa 
3.1. Reportáž studentské televize UPTV: https://www.youtube.com/watch?v=E4X39hU0Xc0 
3.2. Krátké promo video (zaslané jako příloha k emailu) 
Příloha č. 4: Články v médiích 
4.1. Žurnál Online - http://archiv.zurnal.upol.cz/zprava/clanek/olomouc-zari-cistotou-
uklizeli-studenti-i-rodiny-s-detmi/ 
4.2. Olomoucká drbna - http://www.olomouckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/2516-s-pytlem-
na-odpadky-a-rukavicemi-v-sobotu-budou-desitky-dobrovolniku-uklizet-olomouc.html 
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