DEN ZEMĚ
22. DUBNA 2014

Statutární město Karlovy Vary se již tradičně připojilo ke kampani „DEN ZEMĚ“
V úterý 22. dubna 2014 se uskutečnilo v lanovém parku na Sv. Linhartu a na ekofarmě
Kozodoj ve Staré Roli v rámci kampaně „Den Země“ sportovně - naučné dopoledne pro děti
z mateřských a základních škol města Karlovy Vary. Skupina dětí mířící do lanového parku
sbírala a třídila odpadky do pytlů a zároveň si ověřovala své znalosti v environmentální
oblasti v rámci EKOHER, které pro ně připravili studenti Obchodní akademie a VOŠ Karlovy
Vary. V lanovém centru na Sv. Linhartu si děti za odměnu vyzkoušely svou zdatnost na
okruzích, které pro ně lanové centrum připravilo. S překážkami lanového parku se úspěšně
poprali i ti nejmladší účastníci. Po celé dopoledne si děti měly možnost opékat buřty. Druhá
skupina dětí směřovala k ekofarmě Kozodoj a cestou vyčistila stezku a její okolí. Odměnou
pro děti byl program, který pro ně připravila paní Štyndlová. Děti si na farmě vyslechly
povídání o zdejších zvířatech, prohlédly si je a na závěr si zasportovaly. Skákalo se v pytlích,
přecházelo přes kládu a házelo podkovou. Všichni účastníci si zasloužili při odchodu sladkou
odměnu.
Poděkování patří Ing. Elišce Vršecké a Karlovarskému kraji, PaedDr. Janě Chyškové a
studentům Obchodní akademie a VOŠ Karlovy Vary, Pavlínce Štyndlové a ekofarmě
Kozodoj, Ing. Lucii Tousecké z Lázeňských lesů a instruktorům lanového parku za pomoc při
zajištění akce pro děti z mateřských a základních škol z Karlových Varů, ale i všem
účastníkům kteří se do akce zapojili a ukázali tak, že jim není lhostejné prostředí, ve kterém
žijeme. I přes počáteční nepřízeň počasí si akci všichni moc užili.
Součástí kampaně „DEN ZEMĚ“ se již tradičně stala akce „Chceme čisté město“. V rámci
této akce Statutární město Karlovy Vary vyzvalo občany, mateřské, základní a střední školy a
nepodnikající právnické osoby ke spolupráci na úklidu města. V termínu od 14. do 27. dubna
2014 se uklízelo v celém městě. Odbor technický zájemcům poskytl úklidové prostředky a
zajistil odvoz odpadu. O výsledcích soutěže Vás budeme informovat prostřednictvím
Karlovarských radničních listů a webových stránek Magistrátu města Karlovy Vary.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do této kampaně a pomohli nám udělat naše město čistější a
krásnější.

