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Sedmý ročník soutěže

Šťastné stáří
očima dětí zná vítěze
etos proběhl již sedmý
ročník výtvarné
soutěže, ve které děti
různých věkových
kategorií ztvárňují, jak si
představují šťastné stáří. Jako
každý rok, i letos do soutěže, jež
probíhá v rámci Týdne sociálních
služeb, dorazily stovky obrázků
z celé České republiky, zájem
o soutěž tedy neklesá. Radost
nám dělají i učitelé výtvarné
výchovy z různých škol, kteří se
tématu vždy s nadšením chopí.
V každé době (a dnes možná
více než kdy jindy) je totiž
důležité vést děti k úctě ke stáří
a uvědomování si přirozeného
koloběhu života, na což se
bohužel mnohdy zapomíná.

L

„Těší nás, že tento projekt naplňuje jeden
z hlavních cílů – tedy propojování generací.
Z mnoha zaslaných obrázků je patrné, že
nevznikly jen tak u stolu, ale že byly vytvořeny na základě zážitku nebo přímého setkání dětí a seniorů nejen v domácím prostředí, ale i v domovech pro seniory, kam
děti přišly na návštěvu,“ komentuje letošní ročník spokojená manažerka projektu
Magda Dohnalová.
Soutěž byla rozdělena do 3 kategorií podle věku (od předškolního věku do 5 let,

od 6 do 10 let, od 11 do 15 let) pro díla výtvarná, kategorie fotografické a kategorie
pro děti se zdravotním postižením. Oceněna byla i práce vzešlá z veřejného hlasování
na webových stránkách soutěže. Obrázky
mohli zasílat jak jednotlivci, tak i školy.
Odborná porota, která o vítězích rozhodla,
byla složená tradičně ze zástupců vyhlašovatelů a výtvarníků (jako každý rok, i letos
porotě předsedal akademický malíř Kristian Kodet, se kterým se chtěla většina dětí
po skončení akce i vyfotografovat). Porota
hodnotila především nápad, zpracování
a uměleckou úroveň.
Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo v pražských Emauzích 4. října za přítomnosti nejen vítězů, ale i jejich pyšných
příbuzných, učitelů a přátel. Atmosféra
vyhlášení tak byla v těchto krásných historických prostorách více než přátelská,
což podpořila i Štěpánka Filipová ze Svazu
měst a obcí ČR, jež odpolednem provázela
jako moderátorka. O kulturní vstup se po-

staraly žačky Základní umělecké školy Ilji
Hurníka z Prahy 2 Nela Benetka a Carolina Kofroňová pod vedením učitele Tomáše
Bedrníka. Společně zahráli několik skladeb
na zobcové flétny.
Vítězkou kategorie do pěti let se stala
Kateřina Šestáková z MŠ Velechvín s obrázkem s názvem S babičkou paseme kozy.
V kategorii 6–10 let získali první místo
autoři dva, a to Kristýna Dvořáková a Viktor Pikálek ze ZUŠ Praha 8 s pracemi s názvem Můj pradědeček. V kategorii 11–15
let uspěla s prací nazvanou Zlatý podzim
života Natálie Jankásková ze ZŠ Loděnice. Kategorii fotografie vyhrála Kateřina
Kubíčková s fotografi í nazvanou Setkání
dvou generací. V relativně mladé kategorii
(letos byla vyhlášena teprve podruhé) dětí
se zdravotním postižením zvítězil David
Šafařík (13 let) ze ZŠ pro tělesně postižené
Opava s dílem Idyla na zahrádce. Uděleno
bylo i Zvláštní ocenění poroty, a to za dílo
Fotoalbum žáků ZUŠ Jedovnice. Vítězkou

Kateřina Šestáková

Vernisáž výstavy obrázků VOŠS v Ostravě

David Šafařík

 Text: Mgr. Veronika Hotová,
šéfredaktorka časopisu Sociální služby
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Ceny veřejnosti se pak stala Riana Veseláková (8 let) ze ZUŠ Trnkova, Brno. Společnost HARTMANN-RICO, a. s., předala
zástupcům škol vítězů v jednotlivých kategoriích šeky v hodnotě 5 000 Kč. Oceněnými se staly: MŠ Velechvín, ZUŠ Praha 8, ZŠ
Loděnice, ZŠ pro tělesně postižené Opava,
ZŠ Peruc a ZUŠ Jedovnice.
Ceny vítězům předali náměstek ministryně práce a sociálních věcí ČR Petr Krčál,
prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký, akademický
malíř Kristian Kodet, ředitel Svazu měst
a obcí ČR Dan Jiránek a zástupkyně generálního sponzora soutěže HARTMANN-RICO, a. s., Martina Sedláková. „Jsem velmi
rád, že se zde setkáváme již posedmé a věřím, že i do budoucna bude mít tato soutěž,
která pomáhá bourat stereotypy a předsudky o stáří, mezi dětmi takový ohlas,“ těšil
se z úspěchu soutěže Petr Krčál. „Celostátní
výtvarná soutěž Šťastné stáří očima dětí se
během let stala již jakousi tradicí. Každý
rok tak děti z celé republiky malují či fotografují, a tím znázorňují svoje představy
o šťastném stáří. Je krásné, že tyto výtvory

radost do různých domovů pro seniory.
Už nyní se těšíme na další ročník soutěže
a budeme moc rádi, pokud se i vy se svými
dětmi, vnoučaty apod. do soutěže zapojíte.
Je to ideální příležitost, jak s dětmi nenásilnou formou o stárnutí hovořit a také
zjistit, jak že si to vlastně to šťastné stáří
představují.
Kristýna Dvořáková

Viktor Pikálek

Kateřina Kubičková

pak žijí svým životem,“ doplňuje Jiří Horecký. První vernisáž obrázků proběhla již
11. 10. na VOŠS v Ostravě, další je plánována v kraji Vysočina. Obrázky tak budou
ke zhlédnutí na několika místech České republiky a jako vždy následně poputují dělat

Vyhlašovateli projektu jsou:
 Asociace poskytovatelů
sociálních služeb ČR
 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 Ministerství školství,
mládeže a tělovýchovy ČR
 Svaz měst a obcí ČR
 Rada seniorů České republiky
Garantem soutěže je akademický malíř
Kristian Kodet, odborným garantem
pro hodnocení prací fotografických
Jindřich Štreit.
Generálním partnerem soutěže je
společnost HARTMANN-RICO, a. s.,
partnerem soutěže
BONNO GASTRO SERVIS, s. r. o.

ŠŤASTNÉ STÁŘÍ OČIMA DĚTÍ 2016
Kategorie do 5 let
1. Kateřina Šestáková (4)
S babičkou paseme kozy
MŠ Velechvín
2. Tereza Dušková (5)
Babička nám ukázala ptáčátka
ZŠ a MŠ Lišov
3. Amálie Petrová (5)
Moje babička Věra má ráda
barevné motýlky
MŠ Manětín
4. Jakub Josef Jirák (5)
Můj dědeček
ZŠ a MŠ Křešice
5. Patrik Hořínek (4)
Babička s dědečkem na procházce
MŠ Prigo

Kategorie 6-10 let
1. Kristýna Dvořáková (7)
Můj pradědeček
ZUŠ Praha 8
1. Viktor Pikálek (10)
Můj pradědeček
ZUŠ Praha 8
3. Radka Machalcová (8)
Pohádky a paní učitelka
Soukromá výtvarná ZUŠ v Jeseníku
4. Vendula Kozubková (10)
Jak se můj praděda skoro nedožil
šťastného stáří
ZUŠ Trnkova Brno

5. Jan Humplíček (8)
Oslava stoletých spolužáků
ZUŠ Trnkova Brno

Kategorie 11-15 let
1. Natálie Jankásková (13)
Zlatý podzim života
ZŠ Loděnice
2. Anna Rosenbergová (13)
bez názvu
ZŠ Líbeznice
3. Sofia Michailidu (14)
Dědečku, ty jsi úžasný rybář
Gymnázium Mírová, Karviná - N. Město
4. Klára Benediktová (15)
Já a moje babička
Gymnázium Šumperk
5. Anna Matoušková (14)
Film o šťastném stáří
ZUŠ Dobruška

Kategorie děti
se zdravotním postižením
1. David Šafařík (13)
Idyla na zahrádce
ZŠ pro tělesně postižené Ostrava
2. Zuzana Koubová (15)
Sraz po 40 letech
ZŠ praktická Český Krumlov
3. Nikola Remešová (9)
Babička Liduška
ZŠ Brno

3. Natálie Danišová (9)
Babička cestovatelka
ZŠ Brno
5. Katarína Knihová (15)
Setkání v parku
ZŠ praktická Český Krumlov

Kategorie
fotografie
1. Kateřina Kubičková (15)
Setkání dvou generací
ZŠ Peruc
2. Soňa Indráková (15)
Na cestě spolu
ZŠ Komenského Nový Jičín
3. Barbora Roštlapilová (13)
Babiččiny vzpomínky
ZŠ Malecí

Zvláštní ocenění
Koletiv dětí – počet 7 (7-12)
Fotoalbum
ZUŠ Jedovnice

Cena veřejnosti
Riana Veselíková (8)
Babička je k sežrání
ZUŠ Trnkova, Brno
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