VÝROČNÍ ZPRÁVA
TRASH HERO CZECH REPUBLIC
2018

Úvodní slovo
Rok 2018 byl pro Trash Hero Czech Republic přelomovým rokem. Konečně jsme se
zaregistrovali jako zapsaný spolek, zřídili transparentní bankovní účet a překročili pomyslné
hranice Prahy. Začali jsme se často objevovat v médiích, spoluorganizovali jsme v ČR
“World Cleanup Day” (15.září) a vznikly základny v Brně, Karviné, Tachově, Liberci, Kladně,
Hradci Králové, Chodsku a Ostravě.

Historie
V roce 2018 se k Trash Hero Czech Republic, z.s. připojilo skoro tisíc dobrovolníků a
posbírali jsme po ČR přes 25 tun odpadu.
V letech 2016-2018 působili Trash Hero v České republice jako grass-root hnutí, uklízeli jsme
pouze v Praze a počet dobrovolníků nepřesáhl stovku.

Idea, poslání, účel a cíle organizace
Cílem Trash Hero je vyčistit veřejný prostor od odpadků prostřednictvím dobrovolnických
komunit, které pořádají ve své lokalitě úklidy na měsíční až týdenní bázi. Tyto komunity mají
zároveň vzdělávací potenciál a tmelící funkci, která napomáhá utvářet postupný obrat
společenského smýšlení od “kultury věcí na jedno použití” směrem k šetrnému zacházení s
přírodními zdroji a harmonii s přírodou. Nositelem změny přitom nejsou hlučné kampaně,
protesty ani útočná hesla. Trash Hero je založené na pozitivním přístupu a inspirování
ostatních vlastním příkladem. Věříme, že systematická akce inspiruje lépe než slova.
Trash Hero je primárně vzdělávací projekt. Vedeme lidi prostřednictvím volnočasových
dobrovolnických úklidových aktivit ke snižování vlastní spotřeby jednorázového plastu a k
ovlivňování svého bezprostředního sociálního okolí. Naším cílem je spoluutvářet myšlenkový
proud, který povede k šetření přírodních zdrojů, nižší spotřebě jednorázových plastů a
prevenci litteringu.

Účel
Účelem spolku je osvětová činnosti, organizování dobrovolníků k úklidu veřejného prostoru,
výzkum a podpora nových a netradičních přístupů recyklace a upcyklace, prevence
znečištění veřejného prostoru, působení v oblasti vzdělávání a zajištění financování projektů
jednotlivých kapitol spolku.
Cíle spolku a hlavní činnosti spolku
1. Realizace komunitních projektů sloužících k prevenci znečištění veřejného prostoru a
úklidu jeho znečistěných částí.
2. Zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňujících účel
spolku.
3. Osvětová činnost.

Činnost v příslušném roce
Organizování úklidů veřejného prostoru
V roce 2018 uspořádalo Trash Hero Czech Republic celkem 58 úklidů, kterých se zúčastnilo
988 dospělých a 45 dětí. Celkem bylo uklizeno 28,9 tun odpadu (z toho bylo 13,6 tun odpadu
vytřízeno).

Šíření hnutí Trash Hero v ČR
V roce 2018 bylo založeno celkem 10 základen:
Brno
Hradec Králové
Chodsko
Karviná
Kladno
Liberec
Ostrava
Strakonice
Tachov
Trash Hero Trip
Z toho 4 základny se v tomto roce staly tzv. žlutými, což znamená, že se jim podařilo
nasbírat za dobu svého působení více jak 1 tunu odpadu. Dokud základna nenasbírá 1 tunu,
či mají méně než 10 proběhlých úklidů, zůstavají ve stavu tzv. bílé základny. Trash Hero
Strakonice v tom roce svou činnost i přerušily.
Spolupořádání prvního ročníku World Cleanup Day (WCD)
Při účasti na Clean World Conference v prosinci 2017 se Trash Hero a Ukliďme Česko
domluvili na partnerství při pořádání prvního ročníku WCD. Ukliďme Česko pomohlo akci
technologicky poskytnutím svého webu pro registraci úklidů a vytvořením přesměrovacího
rozcestníku www.svetovyuklid.cz. Trash Hero zatím v Praze vytvořilo tým cca 20-30
dobrovolníků, kteří se podíleli na organizaci, vytvářeli audiovizální materiály, kontaktovali
obce, školy, organizace a sháněli sponzory. Třetí partnerskou stranou byl Český svaz
ochránců přírody, který jako dlouhodobý partner UČ pomohl při WCD logisticky rozesíláním
úklidových balíčků (pytle, rukavice,...). Celkem se do WCD v ČR zapojilo cca 10 000 lidí.
Několik organizátorů WCD zůstalo v organizačním týmu Trash Hero a nadále se podílí na
chodu organizace. Oranizování WCD napomohlo Trash Hero k vyšší mediální pozornosti,
což se projevilo výrazně vyšší návštěvností úklidů.
Osvětová činnost
Trash Hero se podílí na osvětové činnosti v několika rovinách. Hlavní rovinou je osvěta
v rámci pořádaných úklidů.
Další rovinou je osvěta přes sociální sítě Facebook, kde sdílíme informace a zprávy z oblasti
životního prostředí, nakládání s odpady a informace a tipy na eliminaci vzniku odpadu.
Další formou osvěty jsou přednášky v rámci neformálního vzdělávání na všech stupních
vzdělávacích zařízení a pak přednášky a workshopy v rámci různých kulturních a
ekologických událostí a konferencí.
Na tyto akce jsme zváni jako hosté jejich pořadateli nebo samotnou institucí.
V listopadu se v Praze konal první Trash Hero Festival složený z úklidu, přednášek a
promítání filmu A Plastic Ocean.
Nedílnou součástí osvětové činnosti jsou naše mediální výstupy, z nichž v tomto roce byly
významné zejména tyto:
- rozhovor s Janem Barešem v pořadu DVTV Aktuálně.cz
- rozhovor s Janem Barešem v pořadu Dobré ráno s Českou televizí
- reportáž o Trash Hero v pořadu 168 hodin v České televizi
- reportáž o Trash Hero v pořadu Gejzír v České televizi
- reportáž o Trash Hero do pořadu Nedej se Občasnké noviny v České televizi
- rozhovor s Petrou Skavskou v pořadu Host Radiožurnálu na Českém rozhlasu

Finanční zpráva, zpráva o hospodaření
Příjmy
Sponzorské dary
Příjmy z vlastní činnosti - přednášky, rozhovory
Příjmy z vlastní činnosti - tržba za zboží (trička,
mikiny)
Ostatní příjmy
Celkem

14 038 Kč
1 870 Kč
15 600 Kč
8 557 Kč
40 065 Kč

Výdaje
Nákup zboží (nákup a potisk triček a mikin)
Provozní režie (poplatek bance)
Provozní náklady
Ostatní náklady (samolepky)
Celkem

Zůstatek k 31. 12. 2018

25 819,30 Kč
20,00 Kč
3 987,63 Kč
5 060,00 Kč
34 886,93 Kč
5 178,07 Kč

Orgány organizace
Orgány spolku jsou:
Statutárním orgánem spolku je předseda. Jde o individuální orgán, za spolek tudíž jedná
samostatně. Od vzniku organizace v roce 2018 zastává funkci Jan Bareš.
Nejvyšším orgánem spolku je výbor spolku. Tvoří ji všichni členové. V současnosti má
spolek tyto členy – Jan Bareš, Monika Trojanová, Lucie Vyskočilová, Petra Skavská.

Poděkování
Rádi bychom poděkovali všem dobrovolníkům, sponzorům, partnerům a lidem z médií, kteří
Trash Hero pomáhají.
Velký dík patří všem dobrovolníkům, kteří s námi ohnuli záda, zašpinili si ruce (rukavice),
udělali kousek naší země hezčí a inspirovali lidi kolem sebe k tomu, aby se o prostor kolem
starali jako o vlastní domov.
Velký dík patří všem hrdinům, kteří založili ve svém městě další TH základnu. Děkujeme za
to, že šíříte Trash Hero a vytváříte u vás doma prostor pro setkávání a vytváření pozitivní
změny.
Obrovský dík patří organizačnímu jádru THČR, kteří jsou všichni neplacení dobrovolníci, a
věnují obrovské množství času a energie nejen organizaci dobrovolníků, úklidů, péči o nové i
zaběhnuté základny po celé ČR, ale ještě navíc to celé podkládají systematickou
administrativní prací, která sice není na první pohled vidět tak jasně jako tuna odpadků v
kontejneru, ale je snad ještě pracnější než tu tunu rukama sesbírat. Díky všem, co se na tom

podílíte nejen za vaši práci, ale taky za vytvoření super kolektivu, kdy se vzájemně
dokážeme podržet, když je nám ouvej, pochválit za super výsledky a nepeskovat se, když
něco nevyjde, protože víme, že jsme všichni dobrovolníci a děláme to pro radost, ne z
povinnosti.

Dále bychom chtěli poděkovat všem orgánům státní správy, které podpořily naše úklidy
poskytnutím rukavic, pytlů a svozu odpadu.
Děkujeme jazykové škole JazyGo za poskytnutí prostor a občerstvení na Trash Hero
Festival.
Děkujeme našemu největšímu sponzorovi v roce 2018: Low Cost Race
Účastníci (nejen) stopařského závodu po Evropě se v rámci Low Cost Race rozhodli věnovat
část peněz dobročinné organizaci a vedení Low Cost Race si vybralo Trash Hero jako
příjemce daru. Děkujeme moc. Peníze, které jsme obdrželi, pomohly nakoupit lékárničky,
váhy, pytle i rukavice pro nové i stávající základny, a tím do důsledků i uklidit kus ČR od
odpadků.
A samozřejmě děkujeme také všem individuálním dárcům za jejich finanční i věcné dary.

Kontaktní a identifikační data
Název

TRASH HERO CZECH REPUBLIC z. s.

Číslo a datum registrace

L 69835 vedená u Městského soudu v Praze

Datum vzniku a zápisu

16. 2. 2018

Sídlo organizace

Ovčí hájek 2157/12, Stodůlky (Praha 13), 158 00
Praha

Statutární orgán

předseda Jan Bareš

Kontaktní údaje

E-mail: trash.hero.praha@gmail.com
Web: www.trashhero.org

IČO
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účet
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