Tisková zpráva
Soutěže Českého svazu ochránců přírody startují v novém školním roce 2022/2023
(Praha 1. 9. 2022) S příchodem nového školního roku rozbíhá Český svaz ochránců přírody další ročníky
svých tradičních přírodovědných soutěží. Ekologická olympiáda vstoupí do 28. ročníku a Zlatý list čeká již 51.
ročník. Realizace obou soutěží proběhne za v tu dobu platných hygienických opatření.
Tématem letošního ročníku Ekologické olympiády je Druhová ochrana. V krajských kolech 28. ročníku
Ekologické olympiády poměří své znalosti a schopnost aplikovat teoretické poznatky do praxe tříčlenné týmy
středoškolských studentů. Vítězové krajských kol postoupí do kola národního, které není jen setkáním vítězů
a hledáním toho nejlepšího eko týmu, ale hlavně se mohou setkat skupiny podobně založených mladých lidí
z různých koutů ČR a diskutovat o dané problematice s odborníky. Většinu krajských kol organizátoři plánují na
podzim 2022. Ekologická olympiáda je v rukou profesionálů, kteří se dokáží přizpůsobit a bude-li třeba, opět
připraví své kolo distanční formou nebo jej přesunou na jaro 2023.
Zlatý list je přírodovědnou soutěží kolektivů. Soutěžní tým mohou tvořit žáci reprezentující školu, nebo
jakoukoli další organizaci pracující s dětmi a mládeží (DDM, oddíl mládežnické organizace apod.) Šestičlenná
družstva ve věku odpovídajícímu základní školní docházce rozdělena do dvou tzv. hlídek prochází terénní
stezkou, na níž se setkávají s odborníky na hmyz, ptáky, ryby, houby, rostliny, stromy, ekologii nebo třeba
geologii. Soutěží se ve třech věkových kategoriích, avšak postupové jsou jen dvě - MLADŠÍ a STARŠÍ (ta třetí,
NEJMLADŠÍ, je hlavně motivační). Soutěž Zlatý list zahájíme 1. letošním Dobrovolným úkolem. Během roku
budou zveřejněny celkem 4 Dobrovolné úkoly, které mohou nejúspěšnější řešitele obou postupových kategorií
katapultovat přímo do národního kola. Stěžejní části Zlatého listu, a sice základní a krajská kola, proběhnou
během jara 2023 a národní kolo, do nějž postoupí nejlepší týmy ze všech krajů, na ně naváže v druhé polovině
června 2023.
Ačkoliv jsou soutěže celostátně koordinovány ústředím ČSOP, většina organizace a samotné realizace je
v rukou desítek dobrovolníků z jednotlivých krajů. Jimž patří velké poděkování. Nezřídka se stává, že jsou jejich
řady doplňovány právě odrostlými soutěžícími z předešlých ročníků, kteří se nadšeně podílí na realizaci.
Podrobnější informace o soutěžích jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých soutěží,
www.ekolympiada.cz a www.zlatylist.cz.
Každoročně jsou soutěže spoluvyhlašovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které je také
finančně podporuje. Obě soutěže ČSOP jsou neodmyslitelně spojeny s jejich generálním partnerem,
společností NET4GAS, s. r. o. Za podporu děkujeme rovněž Lesům České republiky a Ministerstvu životního
prostředí.
Bližší informace podá koordinátorka soutěží:
Tereza Rádsetoulalová
tel: 732 882 106
e-mail: tereza.radsetoulalova@csop.cz
Další informace o soutěži najdete na internetových stránkách www.ekolympiada.cz, www.zlatylist.cz
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