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rok 2021 u odpadkových hrdinů
rok 2021 byl pro trash hero czech republic (dále jen thcr) plný
změn. jako v řadě dalších neziskových organizací, do pořádání
hromadných akcí a obecně fungování našich základen výrazně
zasáhla covidová situace. organizovali jsme méně úklidů kvůli
lockdownům, které omezovaly shromažďování lidí – místo toho
probíhaly alespoň individuální, atomizované úklidy (více o
úklidech v roce 2021 píšeme v další kapitole).
do fungování základen se také podepsaly časové možnosti
dobrovolníků, které také čelili řadě změnám v osobním životě
(zaměstnání, narození dítěte). thcr již od počátku funguje na bázi
dobrovolnictví bez placených pozic, v tomto směru pokračujeme
nadále.
kvůli covidu jsme rušili také obě plánovaná víkendová školení, a
tak setkávání mezi organizátory proběhla alespoň online.
rok 2021 však přinesl také řadu pozitiv. dobrovolníci thcr
nasbírali celkem 38 310 kilogramů. české základny uspořádaly
dohromady 104 veřejných úklidů, kterých se účastnilo 1234
hrdinů.
na podzim 2021 také vznikla nová základna v třebíči, která se
přidala k dosavadním 20 založeným. ke konci roku zůstává
aktivních 12 základen po české republice.

úklidy v roce 2021
během jarního lockdownu jsme přestali pořádat veřejné úklidy,
abychom dodrželi všechna vládní opatření. úklidy tedy probíhaly
individuálně, každý dobrovolník po své ose. od pondělí 12. dubna
bylo povoleno pořádat akce pro maximáně 20 lidí, což odpovídalo
našim skupinkám dobrovolníků. hromadné akce tedy znovu
pokračovaly.

deset základen se zapojilo do akce „ukliďme česko“ individuálním
sběrem odpadků. za „žlutý dres“ uklízelo 222 lidí, včetně 64 dětí,
nasbíralo se celkem 2,387 tuny odpadků. například základna trash
hero kladno našla v deseti lidech 243 kg odpadu. organizátoři
úklidů nelenili a neodolali velkým úklidům na čerstvém
vzduchu. trash hero karviná tak dosáhla neuvěřitelných 1338
kilogramů odpadu během tří úklidů.

velkým trendem se stal magnetfishingu, lovení kovových
předmětů. tento druh úklidů provozují nebo si vyzkoušely
základny v praze, plzni a hradci králové.
„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. jeden z úlovků je dokonce
dostal na první stránky médií.

dobrovolníky potěšily v roce 2021 další netradiční úklidy, např.
na paddleboardech, na lodích nebo běžecké úklidy, tzn.
plogging. těší nás, že se organizátoři základen navštěvují i mezi
sebou a úklidy probíhají společnými silami. skvělé reakce měla
víkendová akce „opaťák", pořádaná základnou v hradci králové.

vzdělávání
vydali jsme se do mateřských a základních škol a nadchli pro
ochranu přírody přes 300 dětí. nejvíce akcí probíhalo v praze,
plzni a hradci králové.
během roku 2021 jsme si vyzkoušeli také online školení dětí,
když klasická setkání nebyla kvůli covidové situaci možná.
trash hero praha pilotovala 5dílný kurz pro malé odpadkové
hrdiny 6-10 let a pokračovala v on-line výuce i v rámci celých
tříd prvního stupně. po uvolnění covidových opatření jsme se
vrátili ke klasickému průběhu akcí, tedy osobním návštěvám a
společným úklidům.

proškolené děti a jejich pedagogové od nás obdržely dětskou
knihu trash hero. dvěma školám v praze jsme zapůjčili
vermikompostér, aby pokračovaly v praktickém vzdělávání dětí.

další aktivity
působení thcr nezahrnuje pouze úklidy - 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.
v hradecké, pražské a karvinské základně se konalo několik swap
akcí.

dobrovolníci se ve svých lokalitách zasazují o zavedení
kompostérů nebo pytlomatů. do finále také míří vzdělávací
chodník pro děti v lovosicích, který chystá martina lízlová z
trash hero litoměřice.

spolupráce

navázali jsme také spolupráci s organizacemi jako tady a teď,
totem, koalice nevládek pardubicka, pestré polabí nebo food not
bombs.

trash hero v médiích
o výsledcích trash hero czech republic informovali na počátku roku
média seznamzprávy.cz, pozitivnizpravy.cz, komunalniekologie.cz a
ekolist.cz. podíleli jsme se na ekologickém kvízu pro idnes.cz.
pozornost si vysloužily také magnetfishingové akce. při výlovech
kovu z vltavy v praze našli dobrovolníci munici, což zaujalo
redaktory tištěného i online periodika blesk.cz a ahaonline.cz.

poprvé jsme se objevili v podcastu, a to v rámci pořadu ekomaniaci.
jeho autorka pavla wernerová zpovídala dobrovolnici moniku
barešovou z trash hero praha.
v červenci 2021 informovali o naší činnosti hlavní zprávy cnn.
nová základna trash hero třebíč se hned prvním organizovaným
úklidem zapsala v lokálním médiu a také v událostech české
televize.

dále vyšel článek o našich
základnách
v
jihlavských
novinách
a
libereckých
novinách.
v tištěných médiích se o trash
hero psalo v časopise „rodina na
cestách“. v dvouměsíčníku „jóga
dnes“
vycházel
pod
naší
hlavičkou šestidílný ekologický
seriál.
v roce 2021 také vyšla v
nakladatelství
host
kniha
rozhovorů s názvem „beton a
hlína“. jedna kapitola se věnuje
právě trash hero, na otázky
autorky
knihy
odpovídal
předseda thcr jan bareš.

ze života našich dobrovolníků
simona z trash hero karviná: „máme více
lidí, co nám na úklidy chodí, ať už úplně
nové tváře nebo lidé, které kteří chodí na
úklidy s jinými skupinami v karviné i okolí.
máme za sebou přednášku s tvořením z
papírových pytlů z bezobalu ve školní
družině a byli jsme osloveni i havířovskou
knihovnou, abychom uspořádali přednášku
pro veřejnost. tam teda účast byla velice
skromná, ale pro nás s martinem bych řekla,
že super nová zkušenost. já osobně pokračuji
v organizování swapů, které se za ty roky tak
chytly, že se lidé sami ptají, kdy bude další.“
jana z trash hero hradec králové: „podařilo
se nám vyčistit pořádný kus především polabí
a okolí místních rybníků. na jaře proběhly
úspěšné individuální úklidy v místě bydliště
našich dobrovolníků a v létě jsme jako
výletníci opět vyrazili pomoct na benefiční
festival do police nad metují.
v oblasti šíření prevence tvoření odpadů
máme za sebou fair trade snídani, workshop
na upcyklaci odpadků, přednášku ve škole a
filmový večer. stále se spolčujeme s místními
spolky a organizacemi, při práci v
pardubicích nám pomohla koalice nevládek
pardubicka a pestré polabí. a v neposlední
řadě také spolupracujeme s food not bombs,
pro které jsme třeba na konci roku pořádali
sbírku zimního oblečení.“

lukáš z trash hero opava: „největší problém
(a zároveň jsem za to rád) je lokalita na
úklid. v okolí nemáme znečištěná místa,
která by naši aktivitu potřebovala. jako
běžec se snažím okolí mapovat, ale nic... od
března 2022 ale navážu spolupráci s
ekospolkem ‚‚mého" gymplu, kde kamarádka
učí a v rámci monitoringu čistoty ovzduší
apod. se přislíbila, že by její studenti mohli
pomáhat s mapováním lokalit a vyhledáváním
míst, tak snad to přinese nějaké ovoce. moc
rád bych uklízel, ale opravdu není kde.:)“
tereza z trash hero jihlava: „úklidy
pořádáme v průměru jeden za měsíc.
dobrovolníci se přidávají nárazově, ale jsme
stálí čtyři, tak se to celkem zvládá. sem tam
přidáváme na facebook nějaké tipy, novinky,
ať to tam trochu žije. za mě určitě chci
pokračovat v úklidech, plogging, spolupráce
s knihovnou... a kdybychom mohly do školek,
tak budu happy, tak uvidíme, jestli na to
bude ta správná energie. “
marie z trash hero ostrava: „mám syna a většinu
volného času věnuju nové práci nebo mramoru
(pozn. spolek podporuje sportovní aktivity dětí s
handikepem). i u kolegyně terezky nastalo hodně
změn v osobní rovině, bude státnicovat, ale dělala
alespoň průzkumy lokalit a komunikovala s
některými subjekty ohledně možnosti úklidů,
takže alespoň máme trochu připravenou půdu pod
nohama. doufám, že bude 2022 lepší pro všechny i
pro přírodu.“

veronika z trash hero jablonec nad nisou:
„základna měla snad jen jeden společný úklid,
jinak to byly one(wo)man show a atomizované
úklidy. i tak máme téměř 500 kg odpadu. aspoň jsem
se snažila na náš facebook dávat inspirující posty o
vlastním sběru odpadků při procházkách, o
snižování odpadu, o třídění, o kompostování. na
jaře jsme zorganizovali založení květnaté louky a
zeleninového záhonku, bylo to skvělé.
další moje aktivita pod hlavičkou trash hero jsou
komunitní kompostéry. bohužel mi tu zamítli
umístění již 4 kompostérů (pořízených za
sponzorský dar), to mě demotivovalo. jenže pak mi
na ulici děkují neznámí lidé, že se o kompostér
pěkně starám, a děkují za možnost třídit bioodpad.
pocit, že jsem městu ušetřila za rok 4 tuny
směsného odpadu tím, že se vytřídil bioodpad do
kompostéru, taky zahřeje u srdce.“
martina z trash hero litoměřice: „vynaložili jsme
spoustu prostředků do osvěty v oblastech
životních prostředí. posílily úklidové čety a
momentálně není v litoměřicích kde uklízet. na
třech turisticky navštěvovaných lokalitách se
instalovaly tzv. pytlomaty, kde jsou pytle a
rukavice zdarma.
v lovosicicích jsme se postarali o černou skládku,
odvoz cca 850 kg odpadu. podporuje nás místní
firma, se kterou jsme pořádali celkem pět
zaměstnaneckých úklidů. dále se povedla
přednáška na místním gymnáziu pro kvintu spolu s
úklidem prostoru kolem školy. velké téma je
interaktivní chodník, který snad už konečně
klapne na přelomu března/dubna 2022.“

mikuláš z trash hero české budějovice: „th české
budějovice mají za letošek na kontě sedm akcí a
trochu nenápadně jsme překročili čtyři tuny
sebraného odpadu. město se takřka blýská
čistotou. nejlepší úklid byl hned po lockdownu
na jaře v litvínovicích, od té doby to ale lehce
vázne. času málo, ale lidi jsou, na naše jádro je
každopádně spolehnutí. “
honza z trash hero praha: „celkem jsme na veřejných
úklidech napočítali 7824 kg odpadu, 324 hrdinů, 25
veřejných úklidů... plus spousta nezapočítaných sólo
úklidů, akcí se školami a magnet-fishingů.
nezapomenutelný moment bylo uzavření náplavky
policií poté, co šárka vytáhla z vltavy minometný
granát z 2. světové války.
taky se nám povedlo úspěšně zvládnout pražský
grant, ve kterém jsme pořádali spousty úklidů a
proškolili přes 200 dětí. pražská základna je tak
nabitá úklidovými pomůckami a knížkami pro děti.
velikou zásluhu na tom mají šárka (díky za celé
zařízení/vyřízení), zbyněk (díky za neúnavné
organizování úklidů) a monika (díky za super práci s
dětmi v online prostředí i ve školách).“
zbyněk z trash hero praha: „docela jsem si užil
firemní úklid s lidmi ze společnosti veeam, kteří se
nakonec zúčastnili 2 úklidů namísto jednoho –
neradi odcházeli od rozdělané práce a dohromady to
bylo 2,5 velkýho kontejneru. jestli se to povede, tak
příští rok budou zase nějaké firemní úklidy, s jednou
firmou jsme to odložili na jaro. hodně se nám
rozjelo magnetování. tričko za pět úklidů si
vysloužili tři dobrovolníci.“
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