
 

EKOPLAKÁT  

VÝSTAVA EXPONÁTŮ 
14. MEZINÁRODNÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE 
termín výstavy:   27. 10. - 12. 11. 2017 
zahájení výstavy:  27. 10. 2017 ve 14 h. s předáním cen nejlepším autorům 
místo konání:   Basteja v Zamku Cieszyn, ul. Zamkowa 3B, Cieszyn 
     43-400, Poland 
 

VÝSLEDKY MEZINÁRODNÍHO KOLA  

1. místo „Země jako tající zmrzlina“ | P. Kavalková, V. Neklová – gymnázium Volgogradská, Ostrava-Zábřeh, 4. tř. 

2. místo „Separujeme“ | D. Kotrík – ZŠ Necpaly SK, 1. stupeň 

3. místo „Den země“ | V. Palarczyk, R. Golasovský, G. Vizvarýová – SŠ, ZŠ a MŠ Jablunkovská, Třinec 

4. místo „Půjde to tak dál?“ | T. Pospíšilová – ZŠ Salvátor, Králova, Valašské Meziříčí 

5. místo „Kráva je kámoš, ne žrádlo“ | L. Mohylová, B. Selesová, J. Šnajdrová – gymnázium Volgogradská  
              Ostrava-Zábřeh, 4. tř. 

 

 

O EKOPLAKÁTU 

Začátky mezinárodní výtvarné soutěže Ekoplakát 

se datují od roku 2003, kdy byl založen 

českotěšínský spolek TRIANON, jenž je 

organizátorem soutěže.  

Soutěž se koná každoročně, exponáty 

s ekologickým motivem o min. formátu A2 lze 

zasílat do konce června na kontakty uvedené 

v dolní liště. 

Vyhlášení výsledků a předání cen probíhá 

zpravidla v listopadu, informace průběžně 

zveřejňujeme na www.ostrianon.cz.  

Spolek TRIANON pořádá další ekologické aktivity, 

mezi něž patří např. studentská konference o 

obnovitelných zdrojích energie, dílenské 

workshopy pro děti a mládež, den otevřených 

dveří, letní studentská praxe atd. 

 

Organizátor: TRIANON, z.s. | Na Horkách 1701/23, 737 01 Český Těšín 

e-mail vis@ostrianon.cz • tel. +420 775 054 233 • www.ostrianon.cz 
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