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soutěž
Zástupci pořádajících organizací při předávání cen 8. června v IQ Parku v Centru Babylon
v Liberci; zleva Eva Kajzarová, Květa Vinklátová, Lenka Zadrobilová, Ludvík Řičář, Miroslav
Šulc a Ondřej Petrovský z pořádající Nadace
pro záchranu a obnovu Jizerských hor

VODA A KAMENÍ v Jizerských horách
U příležitosti vydání výpravné a jedinečné
publikace Jizerské hory, o mapách, kamení
a vodě Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských
hor ve spolupráci s Lesy ČR, Správou CHKO Jizerské hory, občanským sdružením Náš kraj
a libereckým IQ Parkem již v polovině března vyhlásila pro školy Libereckého kraje soutěž nazvanou „Voda a kamení v Jizerských horách“. Úkolem
školních kolektivů bylo vyrobit plastiku z libovolného materiálu právě na dané téma. Ředitel Nadace Mgr. Ondřej Petrovský dále vysvětluje:
„Chtěli jsme touto formou u dětí povzbudit zájem
o Jizerské hory, zvláště o jejich fenomény, ke kterým voda a skály bezesporu patří.“
Výtvarných děl se sešlo značné množství, celkem 32, a nebylo vůbec jednoduché mezi nimi vybrat ty nejzdařilejší. Přesto se nakonec odborná
porota složená ze zástupců spolupracujících organizací, ve které byl mj. Bohuš Blecha, jeden ze
spolutvůrců legendárních postaviček Pat a Mat,
shodla na nejlepších pracích. V každé kategorii –
1. a 2. stupeň ZŠ – vybrala tři nejšikovnější výtvarné týmy.
V úterý 8. června proběhlo od 10 hodin v IQ
Parku v Centru Babylon v Liberci předávání cen
nejlepším účastníkům soutěže. Mezi mladšími žá-

ky první místo obsadila ZŠ Donín z Hrádku nad
Nisou, druhá příčka patřila ZŠ a MŠ Klíč z České
Lípy a třetí se umístila ZŠ praktická a MŠ z České
Lípy. Vítězem mezi třídami 2. stupně se stala ZŠ
praktická, Gollova z Liberce, druzí byli žáci ze ZŠ
a MŠ pro tělesně postižené z Liberce a třetí skončila ZŠ Kaplického také z Liberce.
Děti byly odměněny za nápaditost a výtvarný
um z rukou ředitele Nadace Mgr. Ondřeje Petrovského, člena dozorčí rady Nadace doc. RNDr. Miroslava Šulce, Ph.D., krajského ředitele Lesů ČR
Ing. Ludvíka Řičáře, specialisty ochrany přírody
Lesů ČR Ing. Evy Kajzarové, ředitele IQ Parku
Mgr. Pavla Coufala, zástupce Správy CHKO Jizerské hory Lenky Zadrobilové a občanského sdružení Náš kraj Květy Vinklátové. Po vyhlášení využily děti možnosti si projít IQ Park, kde plnily
nejrůznější úkoly a na závěr prohlídky na ně čekal
malý dárek v podobě náramku. Učitelé byli pozváni na malé občerstvení, aby soutěž v přátelských diskusích zhodnotili, neboť právě jejich iniciativa napomohla žákům vytvořit vítězná díla.
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor
se rovněž rozhodla ocenit všechny další zúčastněné třídy, které obdrží novou knihu nakladatelství RK – Jizerské hory, o mapách, kamení a vodě,

DVD o ochraně přírody a krajiny v ČR a několik
dalších drobných odměn.
„Přišlo nám správné ocenit všechny dětské
soutěžící, neboť si s vytvořením soutěžních plastik dali mnoho tvůrčí práce,“ zhodnotil na závěr
ředitel Petrovský.
Všechny práce budou po dobu letních prázdnin vystaveny v prostorách IQ Parku. Součástí expozice o Jizerských horách bude také výstava fotografií přírody Libora Dostála a dalších autorů.
Návštěvníci mohou také zhlédnout krátký film
o Jizerských horách, zkusit poznávat dřeviny, horniny, či hlasy ptáků. Všichni si také budou moci
v krátké anketě vyzkoušet své znalosti o tomto
území a případně vyhrát cenu v podobě Knihy
o Jizerských horách s podpisem autora Miloslava
Nevrlého. Každý pak také může prostřednictvím
„Stromu vzkazovníku“ zanechat našim Jizerkám
své osobní sdělení.
redakce

Soutěžní plastika žáků 6. třídy ZŠ Kaplického
v Liberci, která se umístila jako třetí

Oceněný kolektiv žáků ze ZŠ praktická Gollova v Liberci se svou vítěznou plastikou (na druhém fotu vpravo), vedle je plastika, jež obdržela 2. místo, vytvořena byla kolektivem dívek z 8. třídy ZŠ a MŠ pro tělesně postižené v liberecké Lužické ulici
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