UNIE PRO ŘEKU MORAVU
UNION FOR THE MORAVA RIVER
občanské sdružení se sídlem: Hrubá Voda 10, 783 61 Hlubočky, info@uprm.cz, www.uprm.cz
Věc: Mladí tvůrci pro Dunaj 2010
Vážená paní ředitelko, vážená paní učitelko, vážený pane řediteli, vážený pane učiteli,
obracíme se na Vás s výzvou k účasti Vašich žáků - buď jednotlivců nebo skupin - v soutěži
o nejlepší výtvarné dílo vztahující se k vodě, k životu ve vodě a kolem ní, a také k lidem žijícím
okolo vody a jejich vnímání řeky. Letošní téma sedmého ročníku mezinárodní výtvarné soutěže
Mladí tvůrci pro Dunaj vystihuje slogan „Zapoj se pro řeky“.
V loňském ročníku se soutěže účastnilo celkem 43 škol, 550 dětí a bylo vytvořeno více než 300
soutěžních prací. Vítězem se stalo dílko „Láska od řeky“ vytvořené žáky ZŠ Loštice. Ročník
2009 shrnuje brožura, kterou si je možno prohlédnout na internetových stránkách Unie pro řeku
Moravu - http://www.uprm.cz/aktivity/mladi-tvurci/rocnik-2009/. Jsme přesvědčeni, že vysoká
úroveň výtvarné výchovy na našich školách nás dobře reprezentuje i mezinárodní scéně a
důstojně obstojí i letos v konkurenci prací ze 14 podunajských zemí.
Věříme, že v přiložených dispozicích najdete motivaci k účasti Vaší školy v této soutěži, stejně
jako pedagogové výtvarné výchovy a přírodopisu inspiraci při jejím naplnění, na jejich citlivé
angažování, metodické rady a vedení účastníků soutěže s důvěrou spoléháme.
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, těšíme se na účast Vaší školy v soutěži a prosíme
Vás o vyplnění iniciální přihlášky (soubor „MTPD2010_navratka“) za Vaši školu a její zaslání do
1. dubna na naši adresu (soutez@uprm.cz). Prosíme, posílejte pouze elektronické přihlášky.
Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem

Mgr. Michal Krejčí
předseda Rady mluvčích Unie pro řeku Moravu
Přílohy:
- pravidla soutěže Mladí tvůrci pro Dunaj
- doplňující informace
- ceny pro vítěze
- návratka (přihláška do soutěže)
Mladé tvůrce pro Dunaj 2010 (VI. ročník) finančně podporují:

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE

Mladí tvůrci pro Dunaj
Časový harmonogram:
¾ Termín pro podání přihlášek do soutěže: 1. duben
¾ Termín pro dodání soutěžních prací: 1. květen
¾ Vyhodnocení prací komisí: 7. květen
¾ Informování škol (e-mailem) o umístění v soutěži: do 15. května
¾ Realizace hlavní ceny: 17. a 18. června
¾ Slavnostní předání věcných cen: 18. června
¾ Doručení nevyzvednutých cen do škol: do 30. června
Prosíme o dodržení termínů přihlášení a zaslání děl.
Účastníci:
K účasti jsou e-mailem oslovovány všechny mateřské, základní a střední školy v povodí
Dunaje na území České republiky a dále speciální výchovná zařízení jako jsou umělecké
školy, dětské domovy, pečovatelské ústavy, atd. E-mailem jsou kontaktováni všichni
předchozí účastníci. Psaným dopisem jsou osloveny vybrané školy.
¾ Účastnit se mohou děti, žáci a studenti od mateřských škol až po střední školy, kteří ještě
nedosáhli věku 18 let.
¾ Na tvorbě díla se mohou podílet maximálně tříčlenné kolektivy. Prosíme o důsledné
dodržování této podmínky.
¾ Podmínkou účasti v soutěži je zaslání přihlášky v elektronické podobě.
Pokyny pro vytvoření díla:
¾ Dílo musí být prostorové (plastika, mozaika, kreace, apod.)
¾ Dílo musí být vytvořeno převážně z přírodního materiálu (rostliny a jejich zbytky,
živočichové a jejich zbytky, neživé části přírody, kompozice lidských těl, malby na
lidských tělech, ...), popřípadě dalšího materiálu nalezeného volně v přírodě (PET lahve,
odpadky, zbytky lidských výtvorů, ...).
¾ Dílo musí být zakomponováno v přírodě, nejlépe přímo u řeky či vody.
¾ Dílo by mělo být inspirované řekou a vodou obecně a v co největší míře odrážet
vyhlášené téma, které je vyjádřeno sloganem: Zapoj se pro řeky. Do letošního tématu
soutěže tedy spadají všechny aktivity, které mají vazbu na ochranu řek, jakož i života řek
obecně, ale i života lidí s řekami a zvláště pak aktivity vztahující se k činnosti dětí u řek,
na řekách a pro řeky.
Zaslání prací:
¾ Vytvořená díla je třeba fotograficky zdokumentovat a to v rozlišení minimálně
3 megapixely, tj. vyfotografovat přímo digitálním fotoaparátem nebo naskenovat klasické
fotografie.
¾ Obrázky pak pošlete na adresu soutez@uprm.cz. Neposílejte fotografie klasickou poštou a
rozhodně neposílejte vytvořená díla.
¾ Soubor(y) pojmenujte názvem díla.
¾ Ke každému zaslanému dílu napište jména autorů (se správnou diakritikou).

Pro účast v soutěži je třeba respektovat tato pravidla:
Rozhodnutí soutěžní komise je konečné. Komise bude soutěžní díla hodnotit 7. května 2010.
Autoři oceněných děl (tj. jejich „školy“ – kontaktní osoba) budou v případě ocenění
kontaktováni telefonicky nebo e-mailem, a to v období do 15. května. Výsledky budou rovněž
zveřejněny formou tiskové zprávy na internetových stránkách MŽP ČR www.mzp.cz a
detailní informace pak na internetových stránkách Unie pro řeku Moravu www.uprm.cz.
Výhry nemohou být nahrazeny ekvivalentní peněžní částkou a ani nemůže být požadována
výměna výhry. Účastí v soutěži dává účastník svolení ke zveřejnění svého jména na
propagačních materiálech souvisejících se soutěží (plakát, brožura, apod.) a na internetových
stránkách MŽP, DEF, Unie pro řeku Moravu a ICPDR. Unie pro řeku Moravu a její partneři
si vyhrazují právo použít zaslané fotografie k dalšímu publikování a propagačním akcím.
Fotografie však nebudou komerčně využity.

CENY PRO VÍTĚZE

Mladí tvůrci pro Dunaj
Vyhodnocení a ocenění soutěžních děl:
¾ Vyhodnocení soutěžních děl provádí komise složená ze zástupců Ministerstva životního
prostředí, Ministerstva zemědělství, Povodí Moravy, s.p., Unie pro řeku Moravu. Komise
vybere celkem 15 děl, které obdrží věcné ceny.
¾ Autoři nejlepších děl získávají se svými učiteli (příp. rodiči) jako hlavní cenu exkurzi do
CHKO Litovelské Pomoraví, která proběhne ve dnech 17. a 18. června.
¾ Věcné ceny budou předány dne 18. června v Centru ekologických aktivit města Olomouce
o.p.s. (Sluňákov) v Horce nad Moravou u Olomouce.
¾ Dílo národního vítěze postupuje do mezinárodního kola MTPD. Obvykle probíhá dvou až
tří denní setkání mladých tvůrců v jednom z podunajských států. Mezinárodní vítěz pak
obdrží další atraktivní ceny.

Hlavní cena – splouvání řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
Komisí nejvýše oceněná soutěžní díla, resp. jejich tvůrci se mohou zdarma účastnit dvoudenní
exkurze do Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, která proběhne ve dnech 17. a 18.
června 2010.
Plavba po řece: Splouvání meandrující řeky Moravy mezi Litovlí a Horkou nad Moravou je
atraktivní odměnou jak pro děti, tak pro jejich doprovod (učitelé či rodiče).
V sedmém ročníku MTPD je účast autorů děl a jejich pedagogického doprovodu (případně
rodičů) zajištěna celkem pro 30 dětí a 10 dospělých osob.
Pro plavbu na raftech budou zajištěni zkušení vodáčtí instruktoři na každém plavidle, dále
zdravotníci a další odborný doprovod. Důraz bude kladen na dodržení všech bezpečnostních
opatření!
Ubytování a stravování bude účastníkům zajištěno v areálu Sluňákova (Centrum
ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.) v Horce nad Moravou.
Slavnostní předávání věcných cen s programem k oslavě Dne Dunaje: se uskuteční dne
18. června 2010 v areálu Sluňákova (Centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.) v
Horce nad Moravou.

Věcné ceny
Mladí tvůrci (autoři) všech 15 oceněných děl obdrží hodnotné věcné ceny, které jsou tvořeny:
¾ batůžkem či taškou (s logem MŽP a nápisem „Mladí tvůrci pro Dunaj“)
¾ populárně-naučnou publikací (knihou) přírodovědného charakteru či
¾ publikací pohádkového charakteru (pro nejmladší účastníky soutěže)
¾ dále psací a výtvarné potřeby (pastelky, fixy, barvy pro malování, apod.)
¾ papírové bloky formátu A4, A5
¾ propagační materiály
¾ tričky (s nápisem „Mladí tvůrci pro Dunaj“)
¾ a dalšími předměty.
Věcnými cenami bývá každoročně oceněno až 45 mladých tvůrců (v roce 2009 - 43 autorů).

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K SOUTĚŽI

Mladí tvůrci pro Dunaj
Doplňující informace k soutěži Mladí tvůrci pro Dunaj
Pořadatelé soutěže:
Soutěž vyhlásila Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (ICPDR) se sídlem ve Vídni.
Národní kola v jednotlivých státech pořádají členské organizace Dunajského
environmentálního fóra (DEF). DEF je mezinárodní uskupení nevládních organizací ze zemí
povodí Dunaje. V České republice tuto soutěž pořádá Unie pro řeku Moravu (zakládající člen
Dunajského environmentálního fóra), a to za finanční podpory Ministerstva životního
prostředí a se sponzorskou účastí Ministerstva zemědělství ČR a státního podniku Povodí
Moravy.

Letošní téma soutěže: Zapoj se pro řeky
Základní informace o povodí Dunaje
Povodí řeky Dunaje
Řeka Dunaj (s délkou 2 857 km) a jeho přítoky hrály vždy velmi významnou roli
v politickém, sociálním, ekonomickém a kulturním vývoji střední a jihovýchodní Evropy.
Povodí Dunaje zahrnuje druhou největší evropskou řeku Dunaj a jeho přítoky (mezi
nejvýznamnější patří Inn, Morava, Váh, Dráva, Sava, Tisa, Siret či Prut), které protékají přes
území 18 států.
Plocha povodí zabírá 817 000 km² od německého Černého lesa (Schwarzwald) až po deltu
Dunaje, nacházející se na hranici mezi Rumunskem a Ukrajinou. Při porovnání této plochy
s územím kontinentální Evropy (bez Ruska) vás možná udiví skutečnost, že oblast povodí
Dunaje tvoří celou její třetinu.
Dunaj a jeho přítoky intenzivně spojují přes 80 miliónů lidí ve 14 zemích - Německu,
Rakousku, České republice, Slovenské republice, Maďarsku, Slovinsku, Bosně a
Hercegovině, Chorvatsku, Srbsku, Černé Hoře, Rumunsku, Bulharsku, Moldavsku a na
Ukrajině. Pro úplnost nutno dodat, že se velmi malé oblasti povodí Dunaje nachází i v dalších
5 zemích - Polsku, Itálii, Švýcarsku, Albánii a Makedonii).
Řeka Dunaj je velmi důležitá pro evropskou flóru a faunu. Nicméně za posledních 100 let se
stav životního prostředí kolem řek povodí Dunaje značně zhoršil. Například do dnešního dne se
zachovalo pouze 20% někdejších říčních niv (záplavových oblastí) Dunaje a jeho přítoků,
z čehož jen asi polovina se nachází ve stavu, který se více či méně přibližuje přirozeným
podmínkám. Znečištění vody degraduje některé oblasti a mnoho úseků řek bylo regulováno či
jinak ovlivněno – zkanalizování řek či výstavba hrází, jezů a přehradních hrází značně zvýšila
hrozbu záplav a riziko znečištění vod.
Den Dunaje – 29. června 1994, byla podepsána Úmluva o spolupráci pro ochranu a
únosné využívání Dunaje s úmyslem iniciovat změny a opatření vedoucí k vyřešení výše
uvedených problémů. Nyní nastává vhodný okamžik nejen k.ocenění dosažených úspěchů, ale
také ke zhodnocení problémů, které před námi stále leží. Vysoké cíle, které byly stanoveny
před časem, se ukázaly být realistickými – spolupráce mezi vládními institucemi, nevládními
organizacemi, vědeckými ústavy a komerčním sektorem se postupně úspěšně rozvinula a již
teď může sloužit jako modelový příklad pro ostatní země světa.

Mezinárodní komise pro ochranu řeky Dunaje, mezivládní instituce zemí povodí Dunaje
známá pod anglickou zkratkou ICPDR (International Commision for the Protection of the
Danube River), stanovila 29. červen „Dnem Dunaje“ s cílem, aby se tento den dostal do
povědomí ministerstev příslušných zemí, vodohospodářských organizací a jiných
zainteresovaných vládních a nevládních organizací v celém povodí Dunaje. Při přípravě Dne
Dunaje ICPDR úzce spolupracuje s Organizaci spojených národů (v rámci tzv. Dunajského
regionálního projektu - společného projektu Rozvojového programu OSN a Světové banky) i
jinými organizacemi, jako je například Dunajské environmentální fórum (jedna z největších
evropských nevládních organizací), Global Water Partnership (GWP) a WWW (Worldwide
Fund for Nature - Světový fond na ochranu přírody).
Pokud ovládáte i jiné jazyky, než češtinu, více informací o Dni Dunaje můžete najít na
www.danubeday.org.
Informace o ochraně životního prostředí v povodí řeky Dunaje naleznete na stránkách
Dunajského environmentálního fóra - http://def.org.hu
A konečně, o aktivitách na ochranu životního prostředí kolem řek v povodí Moravy si můžete
přečíst na www.uprm.cz, což jsou webové stránky občanského sdružení Unie pro řeku
Moravu. Na stejných stránkách naleznete také další potřebné informace k soutěži včetně
kontaktů.

Kontakty:

Unie pro řeku Moravu
Hrubá Voda 10, 783 61 Hlubočky
Hlavní e-mail pro soutěž Mladí tvůrci pro Dunaj: soutez@uprm.cz
Organizátoři:
¾ Mgr. Lukáš Krejčí, soutez@uprm.cz, 549 497 603, 777 853 298
¾ Mgr. Michal Krejčí, info@uprm.cz, 585 204 495, 731 058 206

