
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„DEN ZEMĚ 2017“ 

 

 



Statutární město Karlovy Vary ve spolupráci se svými partnery připravilo již osmý ročník 

světové kampaně "Den Země“, která vrcholí každoročně 22. dubna. V rámci kampaně byl 

připraven program v termínu 18. - 28. dubna 2017 pro děti z mateřských, základních a 

středních škol.   

 

SBĚRNÝ DVŮR 1. MÁJE – DVORY 

Společnost Resur, spol. s. r. o. Karlovy Vary - Dvory, sběrna surovin ve spolupráci s Ing. 

Hankou Szmitkovou z odboru technického již potřetí připravila na pátek 21. dubna zábavně-

naučný program pro děti z MŠ a ZŠ Karlovy Vary. I v letošním roce si zde všichni společně 

užili exkurzi plnou informací a úkolů týkající se třídění odpadu. Sběrným dvorem za 

dopoledne prošlo na 200 dětí, které odcházely sice promrzlé, ale nabité informacemi a 

novinkami. 

         

         

 

RESUR, spol. s r.o. 

Žáci sedmého ročníku ze ZŠ Poštovní navštívili 24. dubna společnost Resur, spol. s r.o. 

v Otovicích. Seznámili se zde s celým provozem třídírny odpadu, prohlédli si třídící linku i 

speciální váhu. Provozem je provedl p. Famfulík, který trpělivě odpovídal na všechny dotazy 

týkající se celého provozu. Exkurze se vydařila a žáci odcházeli nabití informacemi. 

 



ÚTULEK PRO PSY KARLOVY VARY 

Žáci 1. A a 2. C Obchodní akademie Karlovy Vary navštívili Útulek pro psy ve dvou 

termínech. První exkurze proběhla 18. a druhá 25. dubna, té se zúčastnili i žáci sedmého 

ročníku ze ZŠ Poštovní. Po celou dobu exkurze se žákům věnoval pan Čermák, který má 

útulek na starost. Ten je seznámil nejen s chodem útulku, ale také s jeho financováním, s 

příběhy pejsků a způsoby hledání jejich nových domovů. Všichni se tu dozvěděli podmínky 

procesu adopce, pro případ, že by někdo z nich chtěl nabídnout domov některému z 

„chlupáčků“. 

 

ÚPRAVNA VODY BŘEZOVÁ 

Exkurze v Úpravně vody Březová se zúčastnily dvě střední školy a jedna základní. 19. dubna 

úpravnu navštívila Střední zdravotnická škola Karlovy Vary a 21. dubna Obchodní akademie 

Karlovy Vary a ZŠ Konečná. Žáci všech škol zde byli seznámeni s procesem úpravy vody 

pro pitné účely až po dílčí detaily. Prohlédli si jednotlivé fáze úpravy, ale i novinky a 

modernizace zařízení. Dozvěděli se zároveň i informace související s vodou v našem kraji a 

s nutností ochrany zdrojů pitné vody.  

         



EKOFARMA KOZODOJ 

Při příležitosti Dne Země navštívili žáci 6. A a 6. B ze ZŠ Konečná Karlovy Vary Ekofarmu 

Kozodoj, kde pomohli s jarním úklidem na farmě, a za odměnu si užili její prohlídku, 

seznámili se zde se všemi zvířaty, která tam žijí a dozvěděli se plno zajímavostí z jejich 

života od majitelky farmy Pavlíny Štyndlové. Tutéž exkurzi absolvovali i žáci ze ZŠ 

Vančurova a stejně jako u žáků ze ZŠ Konečná při odchodu panoval pocit spokojenosti na 

obou stranách. 

    

    

 

LESNÍ PEDAGOGIKA 

U příležitosti Dne Země se zúčastnili žáci 9. A (jaké školy?) lesní pedagogiky v lázeňských 

lesích v okolí Karlových Varů. 20. dubna teploměr sice ráno ukazoval minusové hodnoty a 

ani přes den teploty nevyšplhaly moc vysoko, přesto žáci se svou třídní učitelkou vyrazili do 

Tuhnic, kde je čekala paní Bartůňková a pan Kraus. Pro děti byly připraveny různé hry, 

soutěže a poznávací úkoly týkající se přírody a života v ní. Ačkoliv se „deváťáci“ zpočátku 

tvářili rozpačitě, rozhýbali se a nakonec soutěžili o sto šest. Příjemným zakončením akce 

bylo i opékání vuřtů a teplo ohně, které všichni uvítali s ohledem na dubnové nevyzpytatelné 

počasí.  

Předškoláci z MŠ Krymská 10 - Studánka - absolvovali 24. dubna velice příjemné, leč 

chladné dopoledne v Tuhnickém lese za asistence paní Bartůňkové z Lázeňských lesů, která 

jim přiblížila svým vyprávěcím výkladem lesní ekosystém, smysl hospodaření v lesích a 

užitky, které les člověku přináší. Děti si v průběhu výkladu vyzkoušely mnoho činností, jako 

například řezání dřeva nebo chůzi v terénu se zavázanýma očima a velice se jim to dařilo, 

potěžkaly si paroží, prohlédly si zblízka broučky a motýlky. Předškoláci si tak procvičili 

vjemové smysly v terénu, odnesli si spoustu nových zážitků, poznatků a hlavně příjemný 

pocit ze stráveného dopoledne i přes nepřízeň dubnového počasí. 



Jak je vidět, lesní pedagogika je jak pro malé děti, tak i pro ty velké a v obou případech byla 

velká spokojenost z připraveného programu. 

         

         

 

PŘÍRODNÍ LANOVÉ CENTRUM SV. LINHART 

Dne 28. dubna bylo domluveno lanové centrum pro MŠ a ZŠ Karlovy Vary. Bohužel počasí si 

s námi pohrálo a den před akcí chumelilo. Z tohoto důvodu byl termín po dohodě se všemi 

přeložen na 12. června. To už se počasí hodně polepšilo a děti si užily krásně slunečné 

dopoledne v lanovém centru. Ti, kteří nevyužili lanové centrum, si pohráli v lese. Náhradní 

termín se velice vydařil a děti odcházely maximálně spokojené.   

       

 



Poděkování patří všem, kteří se podíleli na zajištění programu pro děti v rámci této kampaně, 

jmenovitě panu Famfulíkovi ze společnosti Resur, spol. s r.o., panu Šedivému z Úpravny 

vody Březová a společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Ing. Haně Szmitkové 

z Odboru technického Magistrátu města Karlovy Vary, paní Věře Bartůňkové, paní Ivaně 

Maškové a panu Krausovi z Lázeňských lesů Karlovy Vary, p. o., paní Pavlíně Štyndlové z 

Ekofarmy Kozodoj a panu Čermákovi z Útulku pro psy, ale také dětem a jejich pedagogům. 

Součástí kampaně „DEN ZEMĚ“ je fotografická soutěž „Chceme čisté město“. Statutární 

město Karlovy Vary vyzvalo mateřské, základní a střední školy a nepodnikající právnické 

osoby ke spolupráci na úklidu města. V termínu od 11. do 23. dubna 2017 se uklízelo 

v celém městě. Odbor technický tradičně zájemcům poskytl úklidové prostředky a zajistil 

následný svoz odpadu. Do 12. května měli všichni účastníci odevzdat své prezentace. 

Následně hodnotící komise, schválená Radou města Karlovy Vary dne 7. 3. 2017, vybírala 

nejlepší prezentace ve čtyřech vyhlášených kategoriích, přičemž vítězové prvních tří míst v 

každé kategorii získávají finanční dary. Do soutěže se v letošním roce přihlásilo 19 

účastníků, ale jen 15 z nich splnilo požadované podmínky. V každé kategorii bylo rozděleno 

10.000,- Kč mezi první tři výherce takto: 1. místo = 5.000,- Kč; 2. místo = 3.000,- Kč a 3. 

místo = 2.000,- Kč. S ohledem na nesplnění podmínek soutěžících v kategorii č. 4 – 

nepodnikající právnické osoby se hodnotící komise shodla, že finanční ceny nebudou 

uděleny, avšak účastníci této kategorie obdrží věcné ceny za účast. 

Vítězové jednotlivých kategorií byli pozváni ve středu 21. června 2017 do zasedací místnosti 

v 5. patře Magistrátu města Karlovy Vary (Moskevská 2035/21), kde jim byly předány 

primátorem města Karlovy Vary, Ing. Petrem Kulhánkem symbolické šeky a věcné ceny.  

Vítězové jednotlivých kategorií: 

1) Kategorie 1- mateřské školy: 

1. místo: 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace, 

odloučené pracoviště Krymská 12, 360 07 Karlovy Vary 

2. místo: 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace, 

odloučené pracoviště MŠ Javorová 211/2a, 360 17 Karlovy Vary 

3. místo: 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace, 

odloučené pracoviště MŠ Vilová 1, 360 17 Karlovy Vary 

 

2) Kategorie 2 - základní školy: 

1. místo: Základní škola Karlovy Vary, příspěvková organizace, Konečná 917/25, 360 05 

Karlovy Vary 

2. místo: Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace, Libušina 1032/31, 360 

01 Karlovy Vary 

3. místo: Základní škola J. A. Komenského, Karlovy Vary, příspěvková organizace, Kollárova 

19, 360 09 Karlovy Vary 

 



3) Kategorie 3 - střední školy:  

1. místo: Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace, Ondřejská 

1122/56, 360 01 Karlovy Vary 

2. místo: Obchodní akademie, VOŠ CR a JŠ s právem SJZ, Bezručova 17, 360 01 Karlovy 

Vary 

3. místo: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, 

příspěvková organizace, Poděbradská 1247/2, 360 01 Karlovy Vary 

 

4) Kategorie 4 - nepodnikající právnické osoby: 

 Ceny neuděleny z důvodu nesplnění podmínek soutěže.  

Hodnotící komise se po vzájemné dohodě rozhodla odměnit účastníky v této kategorii takto: 

- p. Schafferová – 2 vstupenky na koncert pořádaný v rámci MFF Karlovy Vary 2017 

- p. Turanová – 2 vstupenky na koncert pořádaný v rámci MFF Karlovy Vary 2017 

- Spolek na záchranu kostela sv. Anny – 1x přistavení kontejneru zdarma na úklid dle 

domluvy s odborem technickým 

       

 

Výsledky fotografické soutěže budou zveřejněny prostřednictvím Karlovarských radničních 

listů, webových stránek Magistrátu města Karlovy Vary a facebookových stránek „Místní 

Agenda 21 Karlovy Vary“.  

Děkujeme všem, kteří se zapojili do této kampaně a pomohli nám udělat naše město čistější 

a krásnější. 

                                           

                                                  


