XX. ročník výtvarné a XV. ročník literární soutěže 2017 a jejich
vyhodnocení v Černínském paláci
Jubilejní ročníky výtvarné a literární a soutěže se nesly v duchu mezinárodně tématu
vyhlášeného OSN „Udržitelný cestovní ruch pro rozvoj“. Vyhlášení výsledků obou soutěží
včetně soutěže fotografické se uskutečnilo dne 12.6.2017 na Ministerstvu zahraničních věcí
v Černínském paláci.
Soutěže pořádá již tradičně Klub ekologické výchovy (KEV), profesní sdružení pedagogů a
škol pro environmentální vzdělávání s více než dvacetiletou tradicí, ve spolupráci s Českou
komisí pro UNESCO a Zeleným křížem. V letošním roce žáci základních a středních škol
sledovali a dokumentovali turisticky zajímavá místa Čech, Moravy i Slezska.
Slavnostního předání diplomů a cen autorům vítězných prací se zúčastnila vedoucí tajemnice
Sekretariátu České komise pro UNESCO paní Mgr. Radka Bordes a tajemnice Sekretariátu
České komise pro UNESCO paní Mgr. Eva Kavková. Dalším hostem byl ing. Štěpán
Kyjovský, předseda Zeleného kříže. Moderování akce se ujala Doc. PaeDr. RNDr. Milada
Švecová, CSc., předsedkyně Klubu ekologické výchovy. Nejdůležitějšími aktéry celé akce
však byli žáci základních a středních škol, pedagogové a rodiče žáků (celkem 35 účastníků).
V letošním roce do soutěže bylo zasláno 128 výtvarných prací z 28 základních a středních
škol, 59 prací literárních z 35 škol a 56 fotografií z 20 škol.
Práce byly zaměřené široký okruh témat.
Výtvarná soutěž
výtvarné ztvárnění významných architektonických prvků měst a obcí,
zajímavosti ze života měst a obcí,
negativní dopady cestovního ruchu,
ztvárnění turisticky atraktivních a známých strašidel a mystických postav (např. Bílá paní, čerti, bezhlaví
rytíři aj.),
 návrh loga pro vyhlášené téma.





Literární soutěž







legendy a pověsti měst a obcí, kulturních památek (max. rozsah 2 strany A4),
legendy a pověsti s vazbou na přírodní lokality (jeskyně, skály, blata, památné stromy…..),
vyprávění o návštěvě zajímavé lokality, čím mě zaujala ?,
úvaha o atraktivitě (potenciálu města), obce z pohledu turismu,
úvaha nad negativními dopady cestovního ruchu,
úvaha (fejeton) proč cestujeme.

Fotosoutěž
 propagace turisticky významných lokalit přírodních i kulturních s komentářem,
 propagace méně známých turistických zajímavostí regionů ČR s komentářem,
 dokumentace negativních dopadů cestovního ruchu s komentářem jejich zmírnění případně i k
možnostem odstranění s komentářem,
 pohlednice propagující region s komentářem,
 plakát propagující turisticky atraktivních míst v regionu, České republice s komentářem.

Vernisáž prací z letošního ročníku soutěže je plánována na podzim 2017 a bude spojena
s 1.celostátním setkáním koordinátorů EV v Praze. Bližší informace budou k dipozici
v nejbližší době na webových stránkách KEV (www.kev.ecn.cz).
Fotodokumentaci a tiskovou zprávu najdete na webových stránkách České komise pro
UNESCO a na stránkách KEV.
Přehled účastníků soutěží

Téma: Propagujeme turistiku v regionech Čech, Moravy a Slezska
Výtvarná soutěž
I.
kategorie
1. místo

Kolektiv žáků 5.A

2. místo

Zuzana Žilinčíková

3. místo

Josefína Veselková

II.
kategorie
1. místo

Eliška Gorecká

2. místo

Magdalena Szonovská

3. místo

Tereza Melicharová

III.
kategorie
1. místo

Hana Vávrová

2. místo

Karolina Slaninová

3. místo

Markéta Koulová

ZŠ, Ostrava – Poruba,
J.Valčíka 4411, p.o.
ZŠ a MŠ Tábor,
Helsinská 2732, Tábor
ZŠ genpor.Peřiny,
pracoviště Laudova
10/1024, Praha Řepy

Masarykova ZŠ a MŠ
Hnojník, p.o.
Malostranské gymnázium,
Praha 1, Josefská 7
ZŠ a MŠ Tábor,
Helsinská 2732

Slovanské gymnázium
Olomouc
tř.Jiřího z Poděbrad 13
Gymnázium Karviná
Mírová 1442
Karviná
OA Hovorčovická, U
vinohradského hřbitova 3,
Praha 3

Propagace cestovního ruchu
Michaela Hrbáčková

Střední škola gastronomie,
oděvnictví a služeb Frýdek
– Místek,
T.G.Masaryka 451

Karolína Balková

ZŠ Příbram
Bratří Čapků 279
Příbram

1. místo

Tereza Benešová

2. místo

Kristýna Koldušková

3. místo

Šárka Barbořáková

Střední umělecká škola
Ostrava, p.o.
Základní škola a
gymnázium Vítkov, p.o.
Komenského 754,
749 01 Vítkov
Tauferova střední
odborná škola veterinární,
Kroměříž, Koperníkova
1429,
767 01Kroměříž

Fotografická soutěž
II.

III.

kategorie

kategorie

Literární soutěž
I.

kategorie

1.místo

Kolektiv žáků 5.A

2.místo

Ondřej Kaňka

II.
kategorie
1. místo

Kolektiv žáků tercie

2. místo

Veronika Křížová

3. místo

Radek Korch

ZŠ, Ostrava – Poruba,
J.Valčíka 4411, p.o.
Církevní základní škola,
Rudolfovská 23,
370
01
České
Budějovice

Gymnázium I. Olbrachta,
Semily , Nad špejcharem
574, 513 01 Semily
ZŠ a MŠ Tábor,
Helsinská 2732, Tábor
ZŠ Chýnov, okres Tábor
Gabrielovo nám. 16, 391
55 Chýnov

III.
kategorie
1. místo
2. místo

Hana Přikrylová
Petr Sládek

3. místo

Sofie Círová

Střední pedagogická
škola Boskovice
SOŠ a SOU Hořovice,
Palackého nám. 100
Gymnázium Jana
Palacha Praha 1, s.r.o.
Pštrossova 13/ 203,
110 00 Praha 1

Doplňující informace:
Zpráva ve zkrácené verzi bude vyvěšena i na webu České komise pro UNESCO, stránky
Ministerstva zahraničí ČR.

