
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„DEN ZEMĚ 2019“ 

 

 



Letošní desátý ročník celosvětové kampaně „Den Země“ probíhal tradičně v měsíci dubnu, 

část programu pak i v květnu z důvodu nepříznivého počasí. Statutární město Karlovy Vary 

ve spolupráci se svými partnery připravilo program v rámci této kampaně pro děti 

z mateřských, základních a středních škol.   

 

SBĚRNÝ DVŮR Žižkova ul. 

V rámci kampaně "Den Země" navštívili žáci 7. A ze ZŠ Konečná sběrný dvůr v ul. Žižkova 

ve Staré Roli. Donesli vyřazené elektrospotřebiče, které správně zařadili a poslechli si 

informace nejen o třídění odpadu od p. Hoffmanové ze Správy lázeňských parků, ale i o 

kompostárně. Dozvěděli se, že existují kontejnery na jedlé oleje, které jsou novinkou pro 

občany Karlových Varů, a že pro občany s trvalým pobytem v K. Varech je sběrný dvůr 

zdarma, až na vývoz sutě, která je zpoplatněna. Počasí bylo mrazivé, ale žáci vydrželi a se 

zájmem diskutovali na dané téma.  

 

                

         

 

ÚTULEK PRO PSY KARLOVY VARY 

Každý rok se do kampaně zapojuje i útulek pro psy. Pan Čermák, který má na starost chod 

karlovarského útulku, seznamuje studenty s jeho provozem, financováním, ale i s aktuálními 

příběhy pejsků a s podmínkami adopce zvířat z útulku. Na závěr je vždy prostor k diskusi na 

dané téma, což studenti vždy rádi využijí.  

 

 

EKOFARMA KOZODOJ 

Každoročně se do kampaně zapojuje Ekofarma Kozodoj, která připravila program pro děti 

z MŠ a ZŠ. V letošním roce se programu zúčastnilo cca 120 dětí z MŠ Mozartova, ZŠ 

Vančurova a ZŠ Wlaštovka. Děti cestou na ekofarmu sbíraly odpadky a povídaly si o tom, co 

všechno do přírody nepatří. V cíli jim byla odměnou prohlídka farmy a povídání si o 

aktuálním tématu. Všichni zúčastnění si užili krásné dopoledne s odměnou.  



               

 

LESNÍ PEDAGOGIKA 

Lesní pedagogika patří mezi velice oblíbené aktivity v rámci kampaně „Den Země“. 

V letošním roce měli štěstí žáci ZŠ Vančurova a SZŠ a VOŠZ. Pěší výlet lesem k Lanovému 

centru Sv. Linhart strávili sběrem odpadků a v cíli je již vyhlížela Ing. Adamcová s kolegyní 

z Lázeňských lesů, které pro ně měly připraveny hádanky, soutěže a otázky týkající se 

přírody. Program lesní pedagogiky je velice zábavná a naučná forma seznámení se s 

přírodou. V letošním roce byl velmi vydařený a pečlivě připravený, žáci neměli šanci se nudit.  

 

               

 

PŘÍRODNÍ LANOVÉ CENTRUM SV. LINHART 

Tak jako v loňském roce byla letošní návštěva lanového centra pro žáky domluvena až na 

květnový termín.  

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

 

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 1. do 30. dubna 2019 se uklízelo v celém 

městě. Odbor technický tradičně zájemcům poskytl úklidové prostředky a zajistil následný 

svoz odpadu. Do 13. května měli všichni účastníci odevzdat své prezentace. Následně 



hodnotící komise, schválená Radou města Karlovy Vary dne 26. 2. 2019, 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 18 účastníků, ale 

jen 13 z nich splnilo požadované podmínky. V kategoriích č. 1 (mateřské školy) a 2 (základní 

školy) byly uděleny finanční výhry u 1. až 3. místa, v kategoriích č. 3. (střední školy) a 4. 

(nepodnikající právnické osoby) byly uděleny finanční výhry pouze u 1. a 2. místa. 

Vítězové jednotlivých kategorií byli pozváni v úterý 11. června 2019 do zasedací místnosti v 

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

města Karlovy Vary, panem Martinem Duškem, symbolické šeky. 

 

Vítězové jednotlivých kategorií: 

Kategorie 1- mateřské školy: 
1. místo: 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace, 
odloučené pracoviště MŠ Mládežnická, 360 05 Karlovy Vary 
 
2. místo: 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace, 
odloučené pracoviště MŠ Krymská 12, 360 01 Karlovy Vary 
 
3. místo: 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace, 
odloučené pracoviště MŠ Fibichova 5, 360 17 Karlovy Vary  
 
    
     
Kategorie 2 - základní školy: 
1. místo: Základní škola Karlovy Vary, příspěvková organizace, Konečná 917/25, 360 05 
Karlovy Vary 
 
2. místo: Základní škola Karlovy Vary, příspěvková organizace, Truhlářská 19, 360 17 
Karlovy Vary  
 
3. místo: Základní škola J. A. Komenského, Karlovy Vary, příspěvková organizace, Kollárova 
19, 360 09 Karlovy Vary 
 
Kategorie 3 - střední školy:  
1. místo: Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace, Ondřejská 
1122/56, 360 01 Karlovy Vary 
 
2. místo: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, 
příspěvková organizace, Poděbradská 1247/2, 360 01 Karlovy Vary  
 
  
 
Kategorie 4 - nepodnikající právnické osoby: 
1. místo: Spolek na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci, Otovická 59, 360 10 Karlovy Vary 
 
2. místo: KLUB PATHFINDER, oddíl 13 pramenů, Plzeňská 49, Karlovy Vary 
 



                              

    

Výsledky fotografické soutěže byly 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. 

                                           

                                                  


