zdravotní
reportáž
péče
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Děti a senioři tvořili společně
aneb Soutěž Šťastné stáří očima dětí má novou kategorii

ako každý rok, i v tom letošním proběhla výtvarná soutěž
pro děti do 15 let Šťastné stáří očima dětí. Slavnostní
vyhlášení výsledků probíhá každoročně v rámci Týdne
sociálních služeb ČR. To letošní se uskutečnilo 3. října opět
v prostorách bývalého klášterního refektáře opatství Emauzy v Praze
a oproti minulým ročníkům bylo opravdu výjimečné.

J

 Text a foto: Mgr. Veronika Hotová,
šéfredaktorka
Soutěž, jež se konala již poosmé, byla tradičně rozdělena do 3 kategorií podle věku:
první kategorie pro díla výtvarná, druhá
kategorie byla fotografická a třetí kategorie

pro děti se zdravotním postižením. Nově
však byla v tomto roce vyhlášena i kategorie „Tvoříme společně“. „Tato kategorie je
určena pro společná díla dětí a seniorů, ať
už vlastních babiček a dědečků, či seniorů
žijících v domovech pro seniory. Naším cílem bylo ještě více tyto generace propojit

a podpořit je v tom, aby spolu strávily více
času, aby si spolu povídaly a přitom něco
vytvářely,“ zdůvodňuje rozhodnutí vyhlásit
novou kategorii manažerka projektu Magda Dohnalová. Při slavnostním vyhlášení
výsledků soutěže na začátku října tak poprvé v historii soutěže stanuli na pódiu vedle
dětí i senioři. O vítězích rozhodla odborná
porota v čele s akademickým malířem Kristianem Kodetem.
Slavnostním vyhlášením výsledků soutěže provázel oblíbený moderátor Aleš Cibulka, hudebního vystoupení se zhostilo
opět saxofonové kvarteto žáků Základní
umělecké školy Ilji Hurníka z Prahy 2 pod

Zleva Jiří Horecký, Martina Štěpánková Štýbrová, Dan Jiránek a Martina Sedláková

Tvoříme společně – Žijeme společně, Domov pro
seniory Zruč n. S. a MŠ na Pohoří Zruč nad Sázavou
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FOTO – 1. místo, Valentina Koutná,
bez názvu, 15 let

1. místo – Tereza Kabíčková, ZŠ a MŠ Mladá
Vožice, Šťastné stáří s vnučkou, 14 let

reportáž

vedením učitele Miroslava Bárty. Ceny dětským výhercům, kteří nejlépe ztvárnili svůj
pohled na stáří, předala vedoucí oddělení
koncepce rodinné politiky MPSV ČR Martina Štěpánková Štýbrová, prezident APSS
ČR Jiří Horecký, výkonný ředitel SMO ČR
Dan Jiránek a zástupkyně generálního
partnera soutěže společnosti HARTMANN
– RICO, a. s., Martina Sedláková.
Vítězem kategorie do pěti let se stal Tomáš Wostl z MŠ Velechvín s obrázkem
Na procházce s dědou. Jan Žižka ze ZUŠ
Praha 8 – Kobylisy zvítězil v kategorii 6–10
let s dílem Já a moje babička. V kategorii
11–15 let uspěla s prací nazvanou Šťastné
stáří s vnučkou Tereza Kabíčková ze ZŠ
a MŠ Mladá Vožice. V kategorii fotografie
zvítězila Valentina Koutná, v kategorii děti
se zdravotním postižením vyhrál 15letý
Michal Vojta ze ZŠ a MŠ J. Š. Baara v Českých Budějovicích.
V již zmíněné nové kategorii „Tvoříme
společně“ získali první místo senioři z Domova pro seniory Zruč nad Sázavou a děti
z MŠ Na Pohoří, Zruč nad Sázavou, za společné dílo Žijeme společně. Cenu veřejnosti
obdržely děti z MŠ U Studánky a senioři
z Domu s pečovatelskou službou U Studánky z Prahy 7 s dílem Kecky.
„Těší mě, že i letos, kdy se soutěž konala
už poosmé, je o ni mezi dětmi takový zájem,
a že přišlo tolik krásných prací,“ uvedla náměstkyně pro řízení sekce sociální a rodinné politiky Zuzana Jentschke Stöcklová.
„I letos byl o výtvarnou soutěž Šťastné stáří
očima dětí velký zájem. Lze z toho usuzovat, že pouto mezi generací dětí a seniorů
existuje, a my jsme rádi, že tento projekt
podporuje setkávání dětí se seniory a vede
děti k zamyšlení se nad stářím. Díky němu
vznikla také celá řada nových vazeb mezi
dětmi ze škol a seniory z domovů pro seniory,“ doplnil Jiří Horecký.
Vítězné obrázky čeká putování po celé
ČR, kde budou k vidění na různých výsta-
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Kategorie do 5 let
1. Tomáš Wostl
Na procházce s dědou (4)
2. Mia Wollerová
Procházka k rybníku (5)
3. Sofie Píšťková
Já a moje babička jsme upekly dort (5,5)
4. Iva Šímová
S dědou na procházce (5)
5. Mikuláš Štěpán
Povondra babička, děda
a já Mikuláš Štěpán (4)
1. místo – Michal Vojta, ZŠ a MŠ J. Š. Baara,
Jak můj děda opravuje auto, 15 let

Kategorie 6–10 let
1. Jan Žižka
Já a moje babička (10)
2. Anežka Radová
Já a moje babička (7)
3. Anežka Šímová
Babička má ráda vlčí máky (6)
4. Eliška Řeháková
Dědeček a vnučka (10)
5. Linda Burešová
Na houbách (10)

Kategorie 11–15 let

Cena veřejnosti – MŠ U Studánky a Dům
s pečovatelskou službou U Studánky, Praha 7

vách a akcích, aby se v příštím roce vrátily
do rukou šťastných oceněných. A my se již
nyní těšíme na všechna díla, která do soutěže dorazí v příštím roce.
Kompletní výsledky soutěže najdete
na www.stastne-stari.cz.
Vyhlašovateli soutěže jsou APSS ČR, MPSV
ČR, MŠMT ČR, Rada seniorů ČR a SMO ČR.
Generálním partnerem soutěže je společnost
HARTMANN – RICO, a. s. Projekt je součástí
Týdne sociálních služeb ČR, který letos proběhl
2.–8. října pod záštitou MPSV ČR.

1. Tereza Kabíčková
Šťastné stáří s vnučkou (14)
2. Anna Maléřová
Na návštěvě (11)
3. Zuzana Krausová
Pan Karel Smrček
- vždy v dobré náladě (14)
3. Jaroslav Franc
Dlouhej kouř, pohoda jazz
– aneb můj děda má siestu (13)
5. AnetaVodičková
Můj skvělý praděda (13)

1.
2.
3.
4.
5.

Kategorie děti
se zdravotním postižením
Michal Vojta
Jak můj děda opravuje auto (15)
Žáci třídy 5. A
Senior-bus (vnoučata s prarodiči)
Kristián Žiga, Filip Winkler
Děda železničář (9)
Elena Rafaelová
Veselý děda (15)
Izabela Pálková
Jdeme nakupovat (11)

Kategorie fotografie

Na návštěvě v Jihlavě
letošní oceněné obrázky
čeká stejný „osud“ jako ty loňské, a to, jak již bylo zmíněno,
putování po výstavách po celé
ČR. Loňské obrázky jsou v současnosti
k vidění na Krajském úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě, kde proběhla 30. srpna slavnostní vernisáž výstavy s názvem Kouzla
a krásy stáří, jež se uskutečnila pod záštitou 1. náměstka hejtmana Kraje Vysočina
Pavla Fraňka. Součástí výstavy byly tři
projekty: kromě již zmíněných obrázků ze
soutěže Šťastné stáří očima dětí také fotografie Jany Pišínové se souhrnným názvem
Mitrov očima seniorů, které zachycují pří-

I

1. Valentina Koutná
Bez názvu (15)
2. Barbora Roštlapilová
Moje babička (14)
3. Michaela Maixnerová
Vzpomínky (13)

Kategorie Tvoříme společně

mo obyvatele Domova pro seniory Mitrov,
a fotografie Milana Šustra Souznění aneb
Mezigenerační dialog, jež byly pořízeny pro
žďárský Senior Point a na kterých je zachycen vztah dětí a seniorů.

1. DS Zruč nad Sázavou,
MŠ Na Pohoří Zruč n. Sázavou
Žijeme společně
2. ZŠ Montessori Kladno,
DZR Centrin CZ s.r.o
Kalendář 2018
3. ZŠ Lanškroun
a domov pro seniory Lanškroun
Malujeme s písničkou
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