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 Text a foto: Mgr. Veronika Hotová

ílem soutěže Šťastné stáří oči-
ma dětí je přimět děti nenásil-
nou formou, aby se zamyslely 
nad svou představou stáří. 

Většina z  nich má stáří spojeno se svými 
vlastními prarodiči, potažmo příbuznými. 
Skrze zadané téma si tak uvědomí, jak důle-
žití pro ně prarodiče jsou a jak krásné chví-

le s  nimi mnohdy zažívají. Pouto, které si 
v dětství s prarodiči vytvoří, bude mít vel-
ký význam pro jejich budoucnost a ovlivní 
kvalitu rodinných vztahů, což je v  dnešní 
uspěchané době nesmírně důležité. „Jedná 
se o soutěž, která iniciuje a posiluje mezigene-
rační dialog a propojuje dva různé světy a dvě 
věkově rozdílné generace, které si však mají 
vzájemně co dát,“ říká prezident Asociace 
poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horec-

ký a ministryně práce a sociálních věcí Mi-
chaela Marksová doplňuje: „Díky projektu se 
děti zamýšlí nad stářím a stárnutím, prostřed-
nictvím jejich výtvarných prací zjišťujeme, jak 
jej vnímají či jak si jej představují. Jsem ráda, 
že i o  letošní, již šestý ročník, byl mezi dětmi 
takový zájem.“

Novinkou letošního ročníku soutěže 
byla nová kategorie, a to kategorie pro děti 
se zdravotním postižením. Obrázky v této 
kategorii hodnotila komise složená z  od-
borníků se zkušenostmi v  této specifi cké 
oblasti.

Výsledkem hodnocení poroty (jež hod-
notila především nápad, zpracování a umě-
leckou úroveň) bylo vyhlášení 5 nejlepších 
výtvarných prací v každé ze 3 věkových ka-
tegorií, 5 prací v kategorii pro děti se zdra-
votním postižením, 3 vítězných prací ve  
fotografi cké kategorii a vítězné práce, která 
vzešla z veřejného hlasování na webových 
stránkách.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 
6. října v  překrásných prostorách bývalé-
ho klášterního refektáře opatství Emauzy 
v  Praze. Vítězům předal ceny a  diplomy 
prezident APSS ČR Jiří Horecký, ředitelka 
odboru rodinné politiky a politiky stárnutí 
MPSV Jana Maláčová, zástupkyně generál-
ního partnera HARTMANN – RICO, a. s., 
Věra Husáková, akademický malíř Kristian 
Kodet a patron slavnostního vyhlášení Mi-
chal Nesvadba, ze kterého byly děti tradič-
ně nejvíce nadšené. Kulturního programu 
se zhostili žáci Základní umělecké školy 
Ilji Hurníka z  Prahy 2 pod vedením pana 
učitele Miroslava Bárty. V podání klarine-
tového kvartetu zazněla i skladba Th e Pink 
Panther.

Vítězem kategorie do  pěti let se stal Fi-
lip Staněk z MŠ Louny, vítězkou kategorie 

Již pošesté 
a rozhodně ne naposledy 
– Šťastné stáří očima dětí

Kategorie do 5 let, Filip Staněk Kategorie 11–15  let, Karolína Slaninová Kategorie děti se zdravotním postižením, Yasmine Sassi

Celostátní výtvarná soutěž Šťastné stáří očima dětí se uskutečnila 
v rámci Týdne sociálních služeb letos již pošesté a opět měla obrovskou 
odezvu u stovek dětí napříč celou Českou republikou (obrázků do soutěže 
dorazilo více než 1 400). Velký zájem o dané téma ze strany dětí, potažmo 
škol a školských zařízení, nás může naplňovat radostí a optimismem – 
vždyť máloco je důležitější než úcta ke stáří. A tuto úctu je třeba budovat 
od nejútlejšího věku, třeba i prostřednictvím výtvarné soutěže. Předsedou 
odborné poroty a zároveň garantem soutěže byl akademický malíř Kristian 
Kodet, odborným garantem pro hodnocení fotografi ckých prací fotograf 
Jindřich Štreit, záštitu nad soutěží převzala ministryně práce a sociálních 
věcí Michaela Marksová.
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Soutěž Šťastné stáří očima dětí vyhlašuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

a Svaz měst a obcí ČR. Soutěž je součástí Týdne sociálních služeb.

Výsledky 6. ročníku výtvarné soutěže Šťastné stáří očima dětí 2015
Kategorie do 5 let

1. Filip Staněk (5) MŠ Louny Bez názvu

2. Sofi e Píšťková (4) MŠ Komenského, Uh. Hradiště U babičky a dědečka o Vánocích

3. Tereza Svítilová (5) MŠ Radost Orlová – Lutyně Bez názvu

4. Kateřina Petříčková (5) MŠ Aš Můj děda

5. Lukáš Wostl (5) MŠ Velechvín Děda a jeho slepičky

Kategorie 6–10 let
1. Anna Píšová (7) ZŠ Líbeznice Můj děda holubář

2. Eva Symerská (8) ZŠ Dřevohostice Já, děda a brácha na zahradě

3. Klára Brodská (7) ZŠ Líbeznice Moje babička krmí králíky

4. Olga Sýkorová (6) ZŠ a MŠ Lišov
Naše babička se v noci nebojí, 
a tak nás vzala ven

5. Petr Steinbauer (6) ZŠ a MŠ Lišov
S dědou stihnu všechno 
– buřty i draka

Kategorie 11–15 let

1. Karolína Slaninová (13)
Gymnázium Karviná 
– Nové Město

Babi a děda milují tradice

2. Kristýna Vlasáková (13) Blansko Vrásky

3. Kristýna Burlová (13) ZUŠ Přeštice Děda sportovec

4. Vítek Maleček (11) ZUŠ Líbeznice Můj děda má jezevčíka

5. Ludmila Gazdová (15) Gymnázium a SOŠ Jilemnice Tákhle ji mám ráda

Kategorie dětí se ZP
1. Yasmine Sassi (13) ZŠ pro tělesně postižené Opava Idyla

2. Erika Tončová (14) SMŠ, ZŠ a PŠ Pardubice Babička čte pohádku

3. Kristián Žiga (8) ZŠ Brno
Dědeček myslivec a zvířátka 
v lese

4. Samír Žiga (10) ZŠ Brno Děda hraje na kytaru a zpíváme

5. Daniela Pýchová (6) MŠ Velké Meziříčí Babi a děda krmí ptáčky

Kategorie fotografi e
1. Radek Votoček (10) ZŠ Pečín Radost všem

2. Jiří Hein (12) Milín Dočkal jsem se

3. Michaela Maixnerová (13) ZŠ Malecí Spolu

Zvláštní ocenění
Šimon Špeta, Kristýna Večeřová, 
Amy Jie lu, Martinka Höhne, 
Anička Rozumová (3-6 let)

Sofi a School, Úvaly u Prahy Královna Alžběta II.

Cena veřejnosti
Zdeňka Tykalová (11 let) ZŠ Merklín Stále spolu

6–10 let Anna Píšová (7 let) ze ZŠ Líbezni-
ce s obrázkem nazvaným Můj děda holubář. 
Kategorii 11–15 let vyhrála Karolína Slani-
nová (13 let) z  Gymnázia Karviná – Nové 
město s obrázkem Babi a děda milují tradice. 
Na  první příčce kategorie dětí se zdravot-
ním postižením se umístila Yasmine Sassi 
(13 let) ze ZŠ pro tělesně postižené Opava 
s obrázkem Idyla a kategorii fotografi e vy-
hrál Radek Votoček (10 let) ze ZŠ Pečín s fo-
tografi í Radost všem.

Zvláštní ocenění poroty bylo uděleno 
škole Sofi a School, Úvaly u Prahy za kolek-
tivní dílo Královna Alžběta II. Na „Alžbětě“ 
pracoval kolektiv dětí ve věku 3–6 let, a to 
jmenovitě Šimon Špeta, Kristýna Večeřová, 
Amy Jie lu, Martinka Höhne a Anička Ro-
zumová.  

Cenu veřejnosti získala s  největším po-
čtem hlasů Zdeňka Tykalová ze ZŠ Merklín 
s obrázkem Stále spolu.

Slavnostní odpoledne si děti náramně 
užily a těžko říct, zda se radovaly více z dár-
ků, které kromě diplomů obdržely, nebo 
z možnosti vyfotit se s „dětskou celebritou“ 
Michalem Nesvadbou.

Vítězné obrázky posléze putovaly na  vý-
stavu Život bez bariér 2015 v Ostravě, kde 
byly k vidění a dělaly radost od 16. do 18. říj-
na. „Výstava Šťastné stáří očima dětí naši vý-
stavu Život bez bariér velice obohatila a zkrášli-
la. Naše výstava každoročně pomáhá seniorům 
a handicapovaným a letos pomáhala právě i dě-
tem, proto jsme velice rádi, že jsme tyto krásné 
obrázky a  fotografi e těch nejšikovnějších dětí 
mohli vystavit i  u  nás. Obrázky se líbily jak 
návštěvníkům, tak i  vystavovatelům a  sklidily 
veliký úspěch,“ říká s radostí Věra Th iemlová, 
manažerka výstavy Život bez bariér.

Nyní se můžeme těšit na  další ročník 
a doufat, že i v budoucích letech bude o sou-
těž takový zájem, jako doposud. Teď už jen 
poslední tečka za letošním ročníkem, která 
patří člověku nejkompetentnějšímu, mana-
žerce celého projektu Šťastné stáří očima 
dětí Magdě Dohnalové: „Těší nás, že řada 
škol využila této příležitosti a v rámci tvorby 
soutěžních děl vymyslela společný program 
pro děti a seniory, ať už se jednalo o  ‚pouhou‘ 
návštěvu dětí v  domově pro seniory, společné 
tvoření obrázků nebo vystoupení. Svědčí o tom 
celá řada dopisů, které jsme během všech roční-
ků soutěže dostali.“

Kategorie fotografi e, Radek Votoček

Kategorie 6–10 let, Anna Píšová Cena veřejnosti, Zdeňka Tykalová Zvláštní ocenění, Sofi a School 
– Královna Alžběta


