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Známe vítěze výtvarné soutěže

Šťastné stáří

Vítězové jednotlivých kategorií

V pražských Emauzích proběhlo dne 9. 10. 2012 slavnostní vyhlášení
vítězů 3. ročníku výtvarné soutěže Šťastné stáří očima dětí.
prostorách bývalého klášterního refektáře opatství
Emauzy v Praze 2 se v úterý
9. 10. 2012 sešlo kolem
stovky dětí, jejich rodičů, prarodičů,
učitelů a dalších hostů, aby se zúčastnilo slavnostního vyhlášení vítězů
projektu Šťastné stáří očima dětí. Jedná se o projekt určený dětem z mateřských a základních škol a víceletých
gymnázií. Jejich úkolem bylo ztvárnit
prostřednictvím různých výtvarných
technik či fotografií svoji představu
o starých lidech a stárnutí. Tento projekt má za cíl propojení generací, přispět k odstraňování stereotypů a předsudků mladé generace vůči starým
lidem, představit stáří jako plnohodnotnou etapu lidského života či navázat
spolupráci škol s poskytovateli sociálních služeb. „Jsme rádi, že pro některé
školy či školská zařízení bylo vyhlášení
soutěže podnětem ke spolupráci s místními poskytovateli sociálních služeb,
např. Základní škola Lhotky Velké Meziříčí nám napsala o setkání žáků s klienty Domova pro seniory Velké Meziříčí při společném programu Kouzelné

V

bylinky,“ uvedla Kateřina Endrštová,
projektová manažerka. Ceny a diplomy vítězům soutěže předával 1. místopředseda Senátu PČR Přemysl Sobotka
spolu s ministrem práce a sociálních
věcí Jaromírem Drábkem a akademickým malířem Kristianem Kodetem.
Soutěž vyhlásila již potřetí Asociace
poskytovatelů
sociálních
služeb ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Svazem měst a obcí ČR.
Do soutěže bylo zasláno více než 1300 prací. Ve dvoukolovém hodnocení nejprve
pracovní skupina připravila soubor finálových děl a odborná komise pak pod
vedením akademického malíře Kristiana Kodeta vybrala vítězné obrázky
a fotografie. Některé školy dokonce
uspořádaly vlastní předkola soutěže,
jak doplnila K. Endrštová: „Řada škol
se s námi ve svých průvodních dopisech
podělila o své postřehy a dojmy ze školních soutěžních kol, některé školní třídy
si zvolily vlastní podtéma, např. jak trávím volný čas s prarodiči.“
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Terezie Krejčí – Koncert pro příjemné stáří
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očima dětí

Výtvarné innosti
se chci nadále
v!novat
Rozhovor
s Markétou Krausovou,
vít zkou nejstarší kategorie

Vaše druhé vítězství v této
soutěži určitě není náhodou.
Navštěvujete nějakou uměleckou
školu?
Ne, chodím na osmileté gymnázium
v Jilemnici. Minulý rok jsem se hlásila
na obor „užitá malba“, ale nebyla jsem
přijata.
Zúčastnila jste se i jiných
výtvarných soutěží?
V loňském roce jsem se zúčastnila
soutěže Životodárná voda, kterou
vyhlásila Vysoká škola chemickotechnologická v Praze. V této soutěži
se vybíralo 15 nejlepších obrázků
a můj byl mezi nimi.
(Do soutěže bylo celkem zasláno
849 výtvarných prací z celé ČR
– pozn. redakce).

Markéta Krausová – Sestry

Budete znovu zkoušet přijímací
zkoušky na výtvarný obor?
Teď budu pokračovat na gymnáziu
a po maturitě se chci přihlásit
na vysokou školu na obor „kresba
do multimédií“ nebo „arteterapie“.
Máte kromě malování ještě
nějaké jiné koníčky?
Ráda čtu a zajímám se o dějiny
umění. Z výtvarných technik mě
kromě kresby baví např. linoryt nebo
suchá jehla.
Kromě diplomu a věcných cen převzala Markéta spolu s profesorkou
gymnázia Natašou Novákovou šek
na 10 000 Kč, které škole věnoval
generální sponzor projektu akciová
společnost HARTMANN-RICO.
Text a foto: Mgr. Magda Dohnalová

Dominika Krejčí – Čertovsky dobrej děda
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