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DEN ZEMĚ 2012 v Újezdě nad Lesy 

Tisková zpráva MČ Praha 21 vydaná dne 21. května 2012 

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek je 

ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti dne 21. 

března a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, 

upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí a rozvíjející diskuzi o možných cestách 

řešení. MČ Praha 21 se již tradičně k tomuto svátku připojila a nejen ona, ale i základní škola, 

mateřské školy, neziskové organizace a mnoho občanů, kterým není lhostejný stav životního 

prostředí.  

Městská část vyhlásil pro občany Soutěž o nejhezčí předzahrádku, zahrádku, okno, balkón 

v Újezdě nad Lesy, která potrvá do 30. září s vyhlášením vítězů v listopadu 2012. Cílem je 

motivovat občany ke zkvalitnění životního prostředí v městské části. Zároveň byli občané 

vyzváni k bezplatné pomoci při dlouhodobější údržbě zelených ploch při komunikacích.  

Občanské sdružení Újezdský STROM pořádalo dne 21. dubna tradiční jarní úklid 

Klánovického lesa. Zároveň se připojilo do 20. ročníku mezinárodního hnutí Clean Up The 

World. Mateřské školy vyráběly různé věci z přírodního, ale i odpadového materiálu. 

Vyrobily panáka Plasťáka, z plastových víček vytvářely koláž, z nasbíraných plastových lahví 

sestavily velkou housenku. Na školních zahradách společně vysazovaly stromy a osazovaly 

květinové truhlíky. Masarykova základní škola vyhlásila projekt „Mysli na Zemi, začni u 

sebe“.  Ve škole byly realizovány besedy, didaktické hry a aktivity na téma třídění odpadu.  

DEN ZEMĚ vyvrcholil dne 14. května v parku u Masarykovy ZŠ (Čentická ul.). Ve 

spolupráci s odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. města Prahy, svozovými společnostmi 

a spol. Ekowatt byly v parku umístěny propagační stánky, zaparkovaná svozová technika s 

informacemi k ochraně životního prostředí vč. letáků a drobných pozorností. Zároveň byla 

slavnostně otevřena naučná stezka Klánovickým lesem „Lesní galerie aneb Tam a zpátky za 

zvířátky“. Na realizaci naučné stezky se podíleli žáci Masarykovy základní školy, občanské 

sdružení Újezdský STROM, ÚMČ Praha 21, Lesy ČR, firma DHL.  

 

 


