Tisková zpráva

Národní kolo prestižní přírodovědné soutěže pod Štramberskou Trúbou
Známe vítěze národního kola 46. ročníku přírodovědné soutěže Zlatý list
(Praha, 25. 6. 2018) V sobotu 23. 6. 2018 skončilo v rekreačním areálu nedaleko Štramberku
v Moravskoslezském kraji týdenní národní kolo 46. ročníku přírodovědné soutěže Zlatý list.
Ke společnému setkání i zápolení se sem sjeli vítězové ze všech krajských kol. Na programu týdne bylo
především sdílení zážitků a objevování nových poznatků o přírodě v rámci odborných exkurzí. V závěru týdne
čekalo na účastníky také trochu zdravé rivality v podobě soutěžní stezky. Na jejím konci zůstal právě jeden
vítěz národního kola v každé věkové kategorii. V letošním roce zcela dominovali studenti Gymnázia
Jírovcova z Českých Budějovic. V kategorii mladších zvítězilo jejich družstvo Vožužlané lentilky a ve starší
družstvo Kaštani.
Celá soutěž by se neuskutečnila bez zapojení řady organizací, firem a dalších subjektů, které soutěž
podporují. Můžeme tedy jen poděkovat Českému svazu ochránců přírody (organizačně soutěž Zlatý list
podporuje), generálnímu partnerovi společnosti NET4GAS, podpoře Lesů ČR i MŠMT ČR, městu Štramberk
nebo Přírodovědné fakultě UK. Výsledkem jejich podpory je pětidenní soustředění naplněné více jak
osmdesáti exkurzemi a přednáškami. Za těmi stojí téměř čtyři desítky nadšených organizátorů a odborníků
ve velice různorodých přírodovědných oborech.
„Národní kolo Zlatý list zcela naplňuje Coubertinovské rčení, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.
V principu totiž není záměrem dětí, které přijíždějí, porazit ostatní. Jedou si užít týden, kdy se mohou
potkávat s podobně naladěnými vrstevníky nebo čerpat inspiraci od vysokoškolských studentů či pedagogů.
A jejich nadšení pro přírodu i její poznávání v nich většinou vydrží po mnoho dalších let. Třeba až
k vlastnímu rozhodnutí přírodním vědám se profesně věnovat.“, říká ředitel soutěže Luděk Hrnčíř.
A v čem to děti vlastně soutěží? Jedná se o týmovou soutěž, která prověřuje přírodovědné znalosti i
praktické souvislosti v řadě odvětví jako botanika, ekologie, geologie, entomologie, mykologie, ornitologie a
řada dalších. Exkurze, přednášky i samotná soutěž mají vysokou úroveň, která dosahuje úrovně
středoškolské látky a v řadě směrů ji i předčí. Nedílnou a důležitou součástí soutěže je také práce pro
přírodu v průběhu roku včetně schopnosti prezentovat a obhájit svoji činnost před odbornou porotou.
Díky tradici, kterou soutěž má, není neobvyklé, že mezi dnešními odborníky jsou bývalí účastníci, kteří
přijíždějí předat to, co kdysi dostaly jako děti a také jednoduše zažít příjemnou atmosféru „Zlaťáku“. Drtivá
většina programu národního kola je praktická a děti mají často poprvé příležitost zažít zkoumání skrze
mikroskop, šetrný odchyt ptáků, hmyzu nebo drobných savců.
Bližší informace:
Celostátní koordinátor soutěže
Luděk Hrnčíř
tel.: 720 737 390
email: ludek.hrncir@gmail.com
Další informace o soutěži najdete na internetových stránkách www.zlatylist.cz
Fotografie k tiskové zprávě ke stažení.
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