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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Ve Strakonicích dne 9. 6. 2014 
 
 

Oslava Dětského dne pro strakonické školky 
 

První červnový den se v mnoha zemích po celém světě slaví Den dětí. Teplárna Strakonice, a.s. 
připravila i v letošním roce dětský den pro všechny děti ze strakonických mateřských a speciálních 
školek. Den věnovaný dětem se uskutečnil 4. června na 
parkovišti společnosti. 
 
Kořeny Dne dětí sahají do Turecka do 20. let minulého 
století. Mustafa Kemal Atatürk (první prezident Turecké 
republiky) jako ochránce národních práv prohlásil, že děti 
jsou důležitou součástí k vybudování nového státu a 
ustanovil 23. duben jako „Den dětí“. Následně probíhaly 
ve světě různé události a snahy za účelem vyhlášení dne 
dětí, který by se slavil po celém světě. Zásadní zlom 
přišel v roce 1949, kdy Mezinárodní federace žen 
vyhlásila Den pro ochranu dětí, aby se dostal do popředí 
zájem o život dětí v různých částech světa, kde přetrvává otrocká práce dětí nebo se na nich páchá 
násilí. O rok později – 1. června 1950 – se slavil poprvé Den pro ochranu dětí ve více než padesáti 
zemích světa (včetně Československa). Od té doby probíhají jeho každoroční oslavy, ke kterým se 

přidávalo stále více zemí světa a postupně se ze Dne 
pro ochranu dětí stal Den dětí nebo také Mezinárodní 
den dětí.  
 
Teplárna Strakonice již řadu let tento svátek podporuje. 
I letos bylo připraveno zábavné dopoledne plné soutěží 
a her. Vedle sportovních aktivit mohly děti zazpívat 
písničku, zarecitovat básničku, malovat si anebo si 
zaskákat na nafukovacím hradě. Dětem bylo také 
umožněno prohlédnout si hasičské vybavení a vůz 
záchranného 

systému, 
jelikož Dětský den řadu let pořádá Teplárna Strakonice ve 
spolupráci s Hasičským záchranným sborem Strakonice.   
 
Po celé dopoledne bylo pro děti i paní učitelky připraveno 
občerstvení ze závodní jídelny a děti si mohly vysoutěžit 
řadu sladkostí a laskomin. Děti si z dětského dne odnesly 
nejen sladkosti, radost ze hry a úsměvy na tváři, ale i dárek. 
„Oproti předešlým ročníkům jsme letos pro děti připravili 
netradiční dárky - party čepičku s frkačkou“, uvedl 
generální ředitel Teplárny Strakonice Ing. Aleš Seitz. 
„Jsme rádi, že se Den dětí pořádaný Teplárnou Strakonice těší velké oblibě, jak u dětí tak i u 
zaměstnanců, pro které je odměnou dětský smích. V letošním roce se ho zúčastnilo přes 700 dětí ze 
strakonických mateřských a speciálních školek,“ dodal generální ředitel.  
 
 
PhDr. Jolana Keyzlarová, Asistentka pro vnější vztahy, IT, je k dispozici na těchto kontaktech: 
Telefon: +420 383 318 131 
E-mail: keyzlarova@tst.cz 


