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Třinec – Ve všem, co člověk dělá, se dá najít hra a zábava, třídění odpadu nevyjímaje. A jen tak 

můžeme naši nejmladší generaci naučit tomuto zvyku tak, aby se třídění odpadu na jednotlivé složky 

stalo běžnou a příjemnou součástí životního stylu a nezůstávalo jen nucenou činností.  

Proto se společnost Nehlsen Třinec ve spolupráci se společností EKO – KOM rozhodla uspořádat 

letošní den dětí s heslem "Třídit se vyplatí, je to zábava".  

"Naplánovali jsme již tradiční, námi organizovaný dětský den, a rozhodli se jej atraktivně rozšířit pro 

veřejnost. Zejména pak pro naše nejmenší a vyrůstající ratolesti, abychom jim ukázali, jak zábavný 

může být svět odpadů a jak důležité je jeho třídění, a to nejen finančně," říká jednatel společnosti 

Nehlsen Třinec Tomáš Sabovčík.  

 

Pestrý program  

Společnost EKO – KOM připravila zábavní park s několika atrakcemi. Děti mohou okusit jízdu na 

divoké lahvi v kontejneru, změřit síly při recyklačním sumu, zkusit přeskákat nafukovací kontejnery – 

"zvony" tak, aby neskončily ve skládce, a v neposlední řadě je připravena vědomostní soutěž.  

Společnost Nehlsen Třinec kromě dalších atrakcí (hod na PET lahve, slalomová jízda s kolečky na čas 

atd.) připravila prezentaci popelářské techniky pro nakládání s odpady, techniky pro údržbu 

komunikací a veřejného osvětlení. Program vyvrcholí vystoupením hudební babypunkové formace 

Kašpárek v rohlíku. Dětského dne se zúčastní i hasičský záchranný sbor z Třince se svým vozovým 

parkem. Organizátoři připravili pro účastníky soutěží odměny a dárkové předměty. Bez ohledu na 

výsledky je nutné absolvovat 70 procent všech soutěžních atrakcí pro získání ceny. Dětský den se 

uskuteční v neděli 24. května od 12 do 19 hodin na parkovišti u haly STaRS v Třinci. Za výrazně 

nepříznivého počasí bude program včetně některých atrakcí přemístěn do prostor sportovní haly.  
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