TISKOVÁ ZPRÁVA TRASH HERO CZECH REPUBLIC Z. S.
-----

Úklidy plné roušek a rybaření z řek:
Odpadkoví hrdinové uklidili 38 tun
odpadu
----Česká republika, 10. 1. 2022 - Dobrovolníci pod hlavičkou Trash Hero Czech
nasbírali celkem 38 310 kilogramů. Dvacet českých základen uspořádalo během
loňského roku celkem 104 veřejných úklidů, kterých se účastnilo 1234 hrdinů, z toho
31 dětí.
Odpadkové rybaření
V rámci opatření se akce konaly méně často, o to více se pak odpadkoví hrdinové
těšili do terénu. Mimořádné oblibě se těšily akce magnetfishingu, tedy lovení kovů z
vody. „Pomocí magnetů jsme vytáhli letos z vody 27 dopravních značek, 18
koloběžek, 4 kola, 8 zbraní a 1 granát,“ popisuje organizátor Zbyněk Hostaš z Trash
Hero Praha.
Působení Trash Hero v Česku nezahrnuje pouze úklidy, jejich organizátoři se věnují
také preventivním aktivitám. „Máme za sebou fair trade snídani, workshop na
upcyklaci odpadků, přednášku ve škole, filmový večer nebo spolupořádání sbírky
zimních bund pro lidi bez domova,“ vyjmenovává Karel Švanda z Trash Hero Hradec
Králové.
Dobrovolníci se ve svých lokalitách zasazují o zavedení kompostérů nebo pytlomatů.
Do finále letos míří i vzdělávací chodník pro děti, který chystá Martina Lízlová z
Trash Hero Litoměřice. Pokračoval také program školení dětí a mládeže. V
mateřských a základních školách nadchli hrdinové pro ochranu přírody přes 300
dětí. Některá setkávání probíhala kvůli covidové situaci on-line, všechny děti se však
zapojily do úklidů se svými třídami nebo rodinami.
Odpadkoví hrdinové ve světě
Trash Hero Czech republic funguje od začátku roku 2016, vzniklo jako součást
celosvětového hnutí Trash Hero. To započalo svou existenci první úklidem na
thajském ostrově Lipe v prosinci 2013.

Základny Trash Hero aktuálně fungují na 171 místech ve dvaceti zemích světa,
největší počet se nachází v Thajsku a Indonésii. Hlavní myšlenkou je pozitivní
přístup, nadšení, otevřenost pro všechny a také vzdělávání v oblasti prevence vzniku
odpadu. Dosud se zapojilo 411 837 dobrovolníků, z toho 103 510 dětí. Celkové
množství uklizeného odpadu tvoří už přes 2154 tun.

„Hrdina je člověk, který nalezne sílu vytrvat navzdory všem překážkám.”
- Christopher Reeve
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