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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
Ve Strakonicích dne 5. 6. 2015 

 
 

Den věnovaný dětem z mateřských a speciálních školek 
 

Letošní dětský den se konal ve středu 3. 6. 2015 na parkovišti Teplárny Strakonice, a.s. Během 
slunečného dopoledne ho navštívilo 765 dětí z blízkých mateřských a speciálních školek. 

 
Rok se s rokem sešel a zaměstnanci mohli opět 
společně s dětmi ze strakonických mateřských a 
speciálních školek oslavit den dětí. I letos byl naším 

spolupartnerem Hasičský 
záchranný sbor Strakonice, 
který s námi již řadu let 
spolupracuje na uspořádání 
této akce. 
Den věnovaný dětem se 
uskutečnil jako každý rok 
začátkem června a letos 
tímto dnem byla středa 3. 6. 2015. Byly pozvány děti ze 12 
mateřských a speciálních školek ze Strakonic. Vzhledem ke 
krásnému slunečnému počasí nás navštívilo 765 malých účastníků, 
kteří přišli nebo přijeli v doprovodu svých učitelek. „Pro vzdálenější 
školky jsou objednávány 
dva autobusy pro 

přepravu dětí z důvodu jejich většího bezpečí“, 
uvedl Ing. Aleš Seitz, generální ředitel TST, a.s. 
Pro děti byl jako vždy připraven bohatý program 
plný her a soutěží. Zábavné dopoledne bylo 
zpestřeno recitacemi a písničkami od dětí. Vedle 
her a soutěží si děti mohly vymalovat různé 
omalovánky anebo zaskákat na nafukovacím 
hradě.  
Děti si mohly také ozkoušet, jaké je to být hasičem. 

Měly možnost usednout do hasičského auta, 
seznámit se se základním vybavením hasičského 
sboru a dozvědět se základní informace, jak se 
zachovat v určitých životu nebezpečných situacích. 
„Z každé disciplíny si děti mohly odnést nějakou 
sladkost za šikovnost či statečnost a na závěr byly 
obdarovány tleskačem v pěti barvách s logem 
Teplárny Strakonice, a.s.“, dodal generální ředitel.  
Pro doplnění sil a osvěžení se v tomto parném 
dopoledni bylo všem účastníkům poskytnuto malé 
občerstvení včetně čtyř druhů zmrzliny. V parném 

dopoledni byla zmrzlina nejžádanějším artiklem a byla snědena do posledního kopečku.  
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Po příjemně prožitém dopoledni se děti rozešly anebo rozjely do svých školek, aby si mohly 
po náročném dni odpočinout.    
 
 
PhDr. Jolana Keyzlarová, Asistentka pro PR, IT, marketing, je k dispozici na těchto kontaktech: 
Telefon: 383 318 131 
E-mail: keyzlarova@tst.cz 
 
Poznámky pro editory: 

 Historie teplárny se začala psát v roce 1954, kdy byla zahájena výroba tepla a elektřiny. O 40 let později 
vznikla Teplárna Strakonice, a.s. V současnosti je teplárna rozdělena na 2 provozovny – Provozovna č. 1 
jako skupina čtyř kotlů K1 až K4 s instalovaným tepelným výkonem 161,5 MWt a Provozovna č. 2 
s jedním zdrojem (kotlem K5) s tepelným výkonem 44 MWt. 

 Teplárna Strakonice, a.s. je členem Teplárenského sdružení a Klastru Ekogen.  
 Teplárna Strakonice, a.s. má Energetickým regulačním úřadem uděleny licence v oblasti výroby a 

rozvodu tepelné energie a výroby elektřiny. Elektrická energie je vyráběna v kombinovaném cyklu výroby 
elektřiny a tepla. 

 Teplárna Strakonice, a.s. vlastní certifikáty v oblasti integrovaného systému řízení jakosti, 
environmentálního řízení a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně validace EMAS. 

 Teplárna Strakonice, a.s. vlastní certifikáty umožňující využití vedlejších energetických produktů ve 
stavebnictví. 

 
 
 
 
 
 
 


