
 

  

„CHCEME ČISTÉ MĚSTO“ 

Město Karlovy Vary v měsíci dubnu již tradičně vyzvalo 

všechny občany, podnikatelské subjekty, školy a ostatní 

právnické i fyzické subjekty ke spolupráci na třetím 

ročníku akce „Chceme čisté město“, kdy nabídlo 

dobrovolníkům možnost zapojit se do úklidu po zimním 

období a zlikvidovat všechen nepořádek, který na 

veřejná místa nepatří.  

 

Kampaní, která probíhala v termínu 15. - 17. dubna a 

22. – 24. dubna 2011 město Karlovy Vary zároveň 

podpořilo mezinárodní kampaň „Clean up the world“ (Ukliďme svět) a současně se 

připojilo ke globálním oslavám „Dne země“, který spadá každoročně na 22. dubna.  

V rámci 3. ročníku kampaně „Chceme čisté město“ proběhla i v tomto roce fotografická 

soutěž ve třech kategoriích o 10.000,- korun. V rámci této soutěže zúčastněné subjekty 

zaslaly na magistrát města do 6. května prezentace digitálních fotografií či videa, na 

kterých zachytily prováděný úklid, a to především stav vybrané lokality před a po 

úklidu.  

Do soutěže se mohly přihlásit všechny základní a střední školy, odborná učiliště, 

neziskové organizace a jiná zájmová seskupení. Celkem své prezentace dodalo sedm 

subjektů:  

1/ Kategorie základní školy:   

ZŠ J. A. Komenského Karlovy Vary  

kampan-chceme-ciste-mesto-2011-zs-j-a-komenskeho-karlovy-vary 

ZŠ jazyků Karlovy Vary  kampan-chceme-ciste-mesto-2011-zs-jazyku-karlovy-vary 

 

2/ Kategorie střední školy:  Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního 

ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové 

zkoušky Karlovy Vary  

 kampan-chceme-ciste-mesto-2011-obchodni-akademie-karlovy-vary 

 

3/ Kategorie neziskové organizace:   

Armáda spásy Karlovy Vary 

kampan-chceme-ciste-mesto-2011-armada-spasy-karlovy-vary 

STUŽ Karlovy Vary   

kampan-chceme-ciste-mesto-2011-stuz-karlovy-vary 

Klub vodáků Karlovy Vary  

kampan-chceme-ciste-mesto-2011-klub-vodaku-karlovy-vary 

Jitka Thýnová a sousedé kampan-chceme-ciste-mesto-2011-sousede- 

http://www.ulozto.cz/9678439/kampan-chceme-ciste-mesto-2011-zs-j-a-komenskeho-karlovy-vary-uklid-okoli-skoly-wmv
http://www.ulozto.cz/9678440/kampan-chceme-ciste-mesto-2011-zs-jazyku-karlovy-vary-uklid-okoli-skoly-wmv
http://www.ulozto.cz/9678463/kampan-chceme-ciste-mesto-2011-obchodni-akademie-karlovy-vary-okoli-skoly-palackeho-nam-a-altan-bellevue-ppt
http://www.ulozto.cz/9678464/kampan-chceme-ciste-mesto-2011-armada-spasy-karlovy-vary-ppt
http://www.ulozto.cz/9678467/kampan-chceme-ciste-mesto-2011-stuz-karlovy-vary-uklid-tasovice-pptx
http://www.ulozto.cz/9678466/kampan-chceme-ciste-mesto-2011-klub-vodaku-karlovy-vary-uklid-okoli-a-brehu-reky-ohre-pps
http://www.ulozto.cz/9678465/kampan-chceme-ciste-mesto-2011-sousede-z-ulice-u-podjezdu-a-pod-lesem-karlovy-vary-pptx


 

  

Ze zaslaných prezentací  byli odbornou komisí vybráni ti nejlepší v každé kategorii: 

Kategorie základní školy - ZŠ J. A. Komenského Karlovy Vary 

Kategorie střední školy - Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a 

jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary 

Kategorie neziskové organizace - Armáda spásy Karlovy Vary 

Slavnostní vyhodnocení fotografické 

soutěže proběhlo 25. května odpoledne 

v zasedací místnosti Magistrátu města 

Karlovy Vary. Všichni zástupci (učitelé, žáci 

a studenti) přihlášených organizací se u 

kávy a malého občerstvení setkali 

s primátorem města Karlovy Vary Ing. 

Petrem Kulhánkem, od něhož převzali 

osobní poděkování a malou odměnu za 

snahu a aktivní podporu kampaně.  

Primátor města Petr Kulhánek navíc osobně poblahopřál výhercům jednotlivých 

kategorií a předal symbolický šek v hodnotě 10.000 Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

Všem zúčastněným patří velký dík za to,  

že jim naše město a čistota v něm nejsou lhostejné. 

Děkujeme! 

 


