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UNIVERZITA TAKÉ UKLÍZELA 
 
Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

přijala celorepublikovou výzvu „Ukliďme Česko“ a dne 9. 4. 2019 pořádala 

akci „Ukliďme Klíši, ukliďme kampus!“ 

Výzva „Ukliďme Česko“ oslovila v lokalitě Klíše místní patrioty a ti se 

prostřednictvím Petry Morvayové, bývalé akademické pracovnice PF UJEP  

a organizátorky místního úklidu Klíše a Střižovického vrchu, obrátili na ústeckou 

univerzitu s pobídkou k připojení.   

K aktivitě pedagogické fakulty „Ukliďme Klíši, ukliďme kampus!“ se později přidaly 
i sesterské fakulty, filozofická a umění a designu. Dne 9. 4. 2019 byl úklid 
symbolicky zahájen na „nádvoří“ pedagogické fakulty, kde si gumové rukavice 
natáhl a do samotného úklidu se příkladně osobně pustil také proděkan pro 
studium PF UJEP, Mgr. Ing. Martin Černý, MSc. K němu se přidala skupina 
studentů z různých fakult UJEP i celá řada akademiků a zaměstnanců.  
 
„Cílem akce bylo především povzbudit ve studentech pocit sounáležitosti  
a odpovědnosti k přírodě. Pedagogická fakulta připravuje především budoucí 
učitele, které v rámci studia motivuje k příkladným aktivitám, neboť zdravé návyky 
je třeba pěstovat již od útlého věku,“ vysvětluje důležitou motivaci zapojení 
pedagogické fakulty do akce Alec Mindák, PR pracovník PF UJEP a organizátor 
akce za UJEP. 
 
Dobrovolníci se při úklidu rozdělili na 2 skupiny. První měla za cíl vyčistit okolí 
ulice České mládeže a kampusu, druhá ulice spojující koleje s budovou v ulici 
České mládeže. 
 
Po zasloužené práci čekalo na brigádníky posezení u grilu, dobré jídlo a pití.   
 
„Akce splnila svůj účel zejména ve společenské rovině. Při úklidu byli studenti 
často zastavováni procházejícími lidmi, kteří jim projevovali vděčnost za pomoc při 
udržování naší společné čtvrti čisté,“ uzavírá Alec Mindák.  
 
Kontakt: Alec Mindák, 475 283 175, alec.mindak@ujep.cz 
 
Odkaz na fotografie k volnému užití: 
 
http://www.uschovna.cz/zasilka/LVL3W6HXBAFXMSJ7-6A2/ 
 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
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