
Příroda na Zemi 
Výsledky 9.ročníku fotografické a výtvarné soutěže, která je součástí projektu - 
ekologické výchovy -  Planeta Země .
Pořadatelé: Městský úřad  Odbor životního prostředí 
                    Správa CHKO Český ráj v Turnově
                     Městská  knihovna Antonína Marka  v Turnově 
  
     Projekt je finančně podpořen z Místní agendy 21 

  Výsledky : 
Ve výtvarné části soutěže a ve věkové kategorii od 6 do 10 let patří čestné uznání 
 kolektivu dětí ze třídy 2.B. a 3.C  ZŠ Skálova Turnov.
V kategorii od 10 do 13 let zabodovala  Nikola Paldusová a Romana Moravcová 
 ze Speciální školy v Turnově.  V kategorii  od 14 do 15 let  se dostal na 1.místo 
Kryštof  Daniš  v tématickém okruhu Zvířata a rostliny kolem vody. Krajina kolem
nás a voda   inspirovala k pěkným malířským pracím Martina Mertla, Jaroslava
Šubrta, Moniku  Horeckou , Bronislavu Jamborovou  a Tomáše Svobodu . Všichni
jsou žáky  Speciální školy v Turnově.
V kategorii do 18 let se na  první místo po zásluze dostal Vojtěch Šťastný, který
svými ilustracemi  z ptačí říše vyhrává téměř každý rok.
Fotografická část soutěže měla v tomto roce daleko méně účastníku než
v předchozích ročnících. Bylo to dáno určitě i tím, že se tentokrát nezúčastnil
fotokroužek  Žluté ponorky pod vedením Petra Marhana. Činnost tohoto kroužku je
bohužel  omezena .
Ale přesto se objevují nové talenty a také zůstávají některé z předchozích ročníků.
Ve věkové kategorii  těch nejmladších fotografů do 10 let se objevilo  jméno Kristýna
Brožová  a dává naději do budoucna. V kategorii do 13 let získal první místo David
Nožička  a  na  jeho  fotografiích  je  vidět,  že  má  za  sebou  nejen  dobré  vedení  Petra 
Marhana, ale hlavně také osobní zájem a nadšení pro fotografování. Kategorie do 15 let 
a také do18 let  zcela zklamala . Každým rokem úplně nejvíce obsazené kategorie byly
tentokrát velmi chudé  a nebylo z čeho vybírat. Je to jen omezenou činností fotokroužku 
Žluté ponorky? Odpověď na otázku prostě  neznáme.
V kategorii  dospělí  se  objevila  také  známá  jména.  O  první  místa  se  ve  všech  třech 
tématických okruzích  postupně podělili Helena Vašková, Oldřich Honců  a Jiří Vašek.
Do soutěže Příroda na Zemi jsme také zařadili soutěž Stromy kolem nás . Čestné uznání  
získává pan  Ladislav  Drbohlav  z Turnova. 
Všem oceněným blahopřejeme a věříme, že další  10. ročník  objeví nová jména a nové 
talenty  ve výtvarné i  fotografické  části  soutěže.  Vnímat   krásu přírody a  zároveň si 
uvědomovat jak je třeba ji také chránit je hlavní myšlenkou této soutěže.
                                                                                                                 Eva Kordová  


