
 

 

V pátek dne 16. května 2014 probíhala akce Den Země, kterou druhým rokem zorganizoval 

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21. 

Dopolední program byl věnován především všem mateřským školám ve správním obvodu 

Prahy 21, které se této akce zúčastnily a to v počtu kolem 500 dětí. Pro děti jsme zajistili v 

divadelním sále MZŠ divadelní představení s cirkusem Jung a pak se děti přemístily na 

Multifunkční sportoviště, kde na ně čekala také zajímavá zábava. Každý od nás také dostal 

sladkou odměnu. Dále se dopolední akce zúčastnily některé třídy Masarykovy základní 

školy Újezd nad Lesy. 

Na Multifunkčním sportovišti bylo k vidění mnoho stánků s ekologickou tématikou, 

jednalo se o stánek Pražské energetiky a.s., stánek obalové společnosti Eko-kom s 

programem Tonda obal na cestách, stánek Magistrátu hl. m. Prahy a svozové firmy Pražské 

služby, stánek Lesů hl. m. Prahy, Zahradnické poradenství a kompostování. Dále jste si 

mohli na akci nechat očipovat kolo a zaregistrovat se do databáze kol, nechat si změřit tuk 

v těle a poradit se v oblasti dotace zelená úsporám. Děti si mohly vyzkoušet dopravní 

hřiště Městské policie, sklouznout se na maxi klouzačce, nebo si zaskákat na skákacím hradu 

či trampolíně, nechat se namalovat na obličej, prohlédnout si hasičské vozy a zastříkat hadicí, 

nebo si prohlédnout popelářský vůz či Hummer limuzínu. 

Slavnostně byla akce zahájena starostou MČ Praha 21 panem Pavlem Roušarem a celé 

odpoledne nás provázel moderátor Vlasta Korec. Během odpoledne jste mohli shlédnout 

taneční vystoupení pejsků, začarovat si s kouzelníkem, podívat se na ukázku výcviku 

služebních psů Městské policie, seznámit se s dravci a vyfotit se s nimi, pohladit si ještěrku 

nebo hada, podívat se na artistické a klaunské vystoupení cirkusu Jung, poslechnout si 

skupinu RockSet s ABBA show nebo skupinu Flastr. 

Na počest Dne Země jsme také slavnostně vysadili s patrony Dne Země javor. Pro letošní 

rok se patrony Dne Země stali Marie a Antonín Tomaidesovi a my jim za to děkujeme :- ) 

Z důvodu nepřízně počasí jsme nemohli upoutat balon a odletět s ním, ale alespoň se nám ho 

podařilo nafouknout a návštěvníci se mohli s balonem vyfotit a popovídat si o balonovém 

létání s Honzou Smrčkou. 

V průběhu dne také probíhala soutěž pro děti o nejhezčí masku, kdy první cena pro děti byl 

tablet, druhá cena poukázka ve výši 1000,-Kč do A3 sportu a třetí cena poukázka ve výši 

500,-Kč do A3 sportu a další sladké odměny a dárky od sponzorů. 



Také na akci probíhalo vyhlášení výsledků soutěže ve sběru víček od pet lahví, kdy do této 

akce se zapojily: Základní škola Běchovice, Masarykova základní škola Újezd nad Lesy a 

Základní škola Koloděje a také občané správního obvodu Prahy 21. 

Masarykova ZŠ Újezd nad Lesy: 

První stupeň: 1. místo - 2. C - 65,2 kg, 2. místo - 1. B - 60,5 kg, 3. místo - 1. F - 59,6 kg, 

Druhý stupeň: 1. místo - 8. B - 1,8kg 

ZŠ Praha - Koloděje vybrala 45,3 kg a ZŠ Praha - Běchovice 74,6 kg 

Vysbíralo se přes 505 kg a na akci slavnostně předal Monice Henčlové slavnostní certifikát 

o sběru víček vedoucí odboru životního prostředí pan Roman Březina.. Víčka budou 

zpeněžena a Monika finanční částku použije na svoji rehabilitaci. (pozn. výkupní cena je 5,50 

za 1 kg). Při předávání certifikátu s vysbíranými víčky a drobných dárků Monice rozhodl pan 

starosta Roušar, že částku, kterou obdržíme za výkup víček ztrojnásobí, za což Monika moc 

děkuje a také děkuje všem, co se na sběru víček podíleli a poprosila mě, abych jí její 

poděkování zveřejnila, tak tady je :- ) 

PODĚKOVÁNÍ 

Jmenuji se Monika Henčlová a touto cestou chci všem poděkovat. Den Země je v Újezdu 

nad Lesy spojený i s pomocí jinému člověku. Děti a obyvatelé Újezdu nad Lesy posbírali 

neuvěřitelných 505 kg plastových víček. Nejenže tím ulevili planetě Zemi, ale výtěžek z 

prodeje těchto víček věnovali právě mě, osobě s těžkým zdravotním postižením.  

Já slibuji, že tyto peníze použiji na cvičení a rehabilitaci svého dechu a mluvení a až se 

potkáme příště, osobně a nahlas řeknu "Děkuji". Monika Henčlová 

Akce se vydařila i přes mírnou nepřízeň počasí, všem se na akci moc líbilo a chtěla bych 

všem poděkovat, kdo se na akci podílel, ale ráda bych také poděkovala i všem sponzorům, 

protože nebýt jich, tak bychom tuto akci nemohli zorganizovat. 

DĚKUJI ZA FINANČNÍ I VĚCNÉ DARY TĚMTO FIRMÁM: 

firma Brtek s.r.o, SAOS, s.r.o, Česká spořitelna a.s., Autodoprava Suchar, Petr Car a.s., 

Zahradnické služby M. Štěpán, MM EKO s.r.o, Max Area s.r.o, Depa s.r.o, Viamont DSP a.s., 

Abak spol. s.r.o, Optimal Project CZ s.r.o, Jiří Jaroš - ZISTA, Hummer Centrum s.r.o, 

Kossuth rezidence x wellness, AAA byty, Povodí Vltavy, Ikea, Česká inspekce životního 

prostředí,tiskárna Betis.  Také jsme dostali sladké odměny a to trdelník od paní Fialové a 

velké koláče od paní Šidákové. 

Velké díky též patří Vlastíkovi Korcovi, který nás celým dnem tak pěkně provázel. 

Z celé akce se také připravuje krátký film, který bude též uveřejněn. 

Ještě jednou všem děkuji a těším se na další setkání s vámi. 

Martina Nejtková, OŽPD 

 


