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Motto: 

„Ekosmák je opak Ropáka... 

neboť Ropák životnímu prostředí škodí 

a Ekosmák naopak pomáhá...“ 
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Na úvod 

Po zralé úvaze a vědomi si poučky, že každý dobrý skutek musí být po zásluze 

potrestán, jsme na jaře letošního roku založili občanské sdružení “Ekosmák“ 

(původně jsme jej chtěli založit bez úvozovek, ale „úřední šiml“ byl důslednější než 

my) za účelem pomáhat životnímu prostředí kolem nás, a to nejen slovem, ale 

i skutkem… 

Registrace sdružení byla provedena Ministerstvem vnitra dne 23.5.2013 pod číslem 

jednacím VSI1-1/93380/13-R. Občanskému sdružení bylo přiděleno IČ: 017 155 42. 

„Otcové“ zakladatelé 

 

 

RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D.  

byl zvolen předsedou, asi proto, že má nejvíc titulů 

 

 

Ing. Radek Janoušek  

zvolen revizorem, i když revizory nesnáší, ale někdo to 

dělat musí.. 

 

 

Mgr. Aristid Franc 

pokladník, ekolog do morku kostí (dokonce až tak, že 

ho z odboru životního prostředí brněnského Magistrátu 

kdysi neoprávněně propustili - za přílišnou aktivitu..) 
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Poslání a cíle našeho sdružení 

Jak jsme možná neřekli na začátku, naše sdružení bylo založeno primárně za 

účelem realizace úklidových akcí "Ukliďme Česko" (organizačně a ideově vychází 

z mezinárodně osvědčeného modelu "Let's Do It!", přičemž tento typ úklidových 

akcí již proběhl úspěšně ve více než 100 zemích za účasti 9 milionů dobrovolníků). 

Organizace celostátní dobrovolnické akce nás „vytěžuje“ natolik, že prozatím zůstává 

naší hlavní a jedinou aktivitou, přičemž se řídíme zásadou, že lépe dělat jednu věc 

pořádně, než 1000 věcí nedůsledně. 

Jak to probíhá 

Akce Ukliďme Česko proběhne v jeden konkrétní den v roce a je určena všem, komu 

vadí černé skládky a nepořádek v přírodě, městech a obcích, ale především mají 

chuť s tím něco udělat. Problematice životního prostředí a odpadů se věnujeme 

dlouhodobě (více než 10 let), na základě našich zkušeností jsme se podíleli na vývoji 

systému na mapování černých skládek www.ZmapujTo.cz, (který zaroveň aktivně 

využíváme k mapování jejich výskytu). Uspořádání dobrovolnické úklidové akce je 

pak logickým vyústěním mapovacích aktivit, resp. cítili jsme potřebu s nasbíranými 

daty smysluplně naložit. 

Cílem akce je zaangažovat co možná největší počet dobrovolníků a s jejich pomocí 
zmapovat a uklidit co nejvíce černých skládek a odpadků z našich měst a přírody. 
Dalším cílem je také zviditelnit dlouhodobě neřešenou problematiku černých skládek 
v médiích a přispět tím k prevenci jejich vzniku do budoucna. 

Činnost v roce 2013 

Kromě samotného založení sdružení jsme rozhodli o konání 1. ročníku úklidovky a 

jejím termínu – 17. května 2014. 

 
K tomu byl sestaven následující harmonogram akce: 

 listopad 2013 - začátek příprav na první ročník akce 
 leden 2014 - první registrace dobrovolníků 
 duben 2014 - mapování černých skládek, vytvoření úklidových skupin 
 květen 2014 - dne 17.5.2014 proběhne samotný úklid 

http://www.uklidmecesko.cz/about/letsdoit/
http://www.zmapujto.cz/
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Mapování skládek 

je nedílnou součástí samotné úklidové akce resp. je 

činností úklidu předcházející (abychom věděli co uklízet), 

rok 2013 byl pro nás tedy především mapovací.  

Podařilo se nám s pomocí 360 dobrovolníků – mapovačů shromáždit údaje o teměř 

dvou tisících černých skládek. 

Za zmínku stojí i vytvoření webových stránek sdružení na adrese www.Ekosmak.cz. 

Finance 

Peníze světem hýbou, ne tak naším sdružením. Během prvního nesmělého roku naší 

existence se nám (zřejmě i z důvodu, že jsme novým subjektem) nepodařilo získat 

žádné finanční prostředky… (Výkaz zisku a ztráty viz. příloha č. 1) 

Podpora 

Za nefinační podporu vděčíme především firmě EnviWeb 

s.r.o., která nás krom nezbytného zázemí podpořila zejména 

v oblasti informační a především propagační (bez čehož 

bychom nebyli schopni zmapovat tak významný počet 

černých skládek). 

Kontakt 

 
Občanské sdružení "Ekosmák" 
IČ: 01715542 

 
Zahradnická 188/3 
603 00 
Brno  
 
e-mail: info@ekosmak.cz 
telefon: +420 777 176 674 
Datová schránka: dwy7n2 
 
Transparentní účet: 2500502823 / 2010 

http://www.ekosmak.cz/
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