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„Vzali jsme barevný papíry a kousek jsme vystřihli, ořezali voskov-
ky, dali je do toho, paní učitelka nám je přehřála žehličkou, pak jsme 
si to vystřihli, a to pozadí jsme udělali vodovkama…,“ spustil devíti-
letý Slávek Štaubert ze ZŠ Kollárova Jihlava na dotaz JL, jak obrá-
zek motýlů vytvořil. Práce, za kterou obdržel třetí místo v katego-
rii dětí od 7 do 10 let, ho prý bavila. 

Příštím tématem soutěže budou domácí mazlíčci. Jak prozradil, 
doma mají želvu a pejska, zda se ale soutěže účastní, ještě nevěděl. 
Na reakci, že by to byla škoda, když mají doma hned dva mazlíčky, 
se krátce zamyslel a pak odpověděl: „Tak jo.“

Malý ateliér: Děti vystavují obrázky motýlů
V budově krajského 
úřadu se představují 
desítky dětí se svými 
kresbami a malbami 
motýlů. Zúčastnily se 
jimi soutěže Malý ate-
liér. 
� Petr Klukan

Krajský úřad Kraje Vysočina 
ve svých chodbách skrývá vel-
kou výstavu motýlů. Ne těch 
skutečných, ale namalovaných 
tužkou, vodovkami, tuší, vos-
kovkami, nebo vystříhanými 
z barevných papírů. Jejich auto-
ry jsou děti z celé republiky. 

První ročník soutěže Malý 
ateliér, kterou vymysleli 
manželé Klára a Pavel Bezděč-
kovi z Muzea Vysočiny v Jih-
lavě, byl nadmíru úspěšný. Ač 
pořadatelé rozeslali propozice 
soutěže s tématem motýli do 
všech možných škol, nepřed-
pokládali tak obrovský zájem. 

Dá se říci, že si tak na se-
be trochu upletli bič, pro-
tože zaevidovat, roztřídit a 
nechat ohodnotit tak obrovské 
množství obrázků  - více než 
450 - není nic jednoduchého. 

Vše se ale nakonec podařilo 
a 1. února mohla proběhnout 
vernisáž výstavy spolu s pře-
dáním cen těm nejlepším. 

Soutěžilo se ve třech katego-
riích – děti do 6 let, od 7 do 10 
let a v nejstarší kategorii od 11 
do 14 let. 

Úsměvné bylo předání diplo-
mu za 1. místo hned v první 
kategorii pětileté Haně Symer-
ské z Bystřice pod Hostýnem, 
která nacupitala k převzetí 
ceny. Pořadatel totiž nepřed-
pokládal, že by někdo z tak 
daleka (Zlínský kraj) ve všed-
ní den přijel, a ponechal proto 
cenu v autě. Než pro ni době-
hl, s Haničkou si zatím popoví-
dali ředitel muzea Karel Malý 
a náměstek hejtmana Roman 
Fabeš.  

Mezi oceněnými byly i děti 
z Ukrajiny, které v Česku pobý-
vají; například druhým místem 
oceněný Oleksandr Shulzen-
ko ze ZŠ Jungmannova Jihlava. 
Čtrnáctiletá Anastasia Protčen-
ko z Humpolce pak dokonce 
vyhrála v nejstarší kategorii a 
celkově získala i nejvíc bodů za 
obrázek Migrace motýlů. 

Jak Anastasie sdělila JL, malu-
je od pěti let. Do Česka přijela 

z Kyjeva s maminkou v březnu 
2022. Nyní chodí do osmé tří-
dy v Humpolci, kde také nav-
štěvuje místní ZUŠ. 

Jak vítězný obrázek nama-
lovala? Podle vzoru. „Toto je 
z internetu, uviděla jsem obrá-
zek a podle něj ho namalovala.“ 
Řemeslně vyvedená malba je 
víc než působivá.  

A jaké byly její pocity, když 
zjistila, že vyhrála? „Štěstí,“ 
špitne a uculí se stejně jako její 
maminka, která s ní na vernisáž 
přijela.  

Výstava je na krajském úřadě 
v Žižkově ulici k vidění do 27. 
února ve třech patrech ve všed-
ní dny v pracovní dobu. 

Pavel Bezděčka v závěru 
vyhlášení výsledků prozradil 
i téma na příští rok – domá-
cí mazlíčci, s uzávěrkou 31. 12. 
2023. 

Celá rodina s Haničkou Symerskou přijela až z Bystřice pod Hos-
týnem. „Jsme v Jihlavě poprvé a je to tu moc krásné,“ sdělili rodi-
če s tím, že by sem hned jeli třeba v létě na výlet. Obrázek dcery 
s názvem Zmizíček černý vyhrál v kategorii nejmenších dětí. 

„Celé jsem to vymyslela,“ přikývla Hanička na dotaz JL. „Udělala 
jsem takový obrys…,“ a začala vyprávět, jak kreslila, používala zmi-
zík i vodu. Jak její tatínek potvrdil, celkem vytvořila sérii kolekci šes-
ti obrázků motýlů vytvořených různými technikami. Tento nakonec 
zvítězil. 

Nyní motýli, příště možná želva

OBRÁZEK Motýl Slávka Štauberta z Jihlavy. 

Pro cenu přijeli až ze Zlínska

HANA SYMERSKÁ s tatínkem a obrázkem motýla (nahoře), který na-
malovala.  

 Více foto ve fotogalerii na www.jihlavske-listy.cz

ANASTASIA PROTČENKO s maminkou před svým vítězným dílem  
MIgrace motýlů. Anastasia se soutěže účastnila za F Point Jihlava, 
nebo za ZUŠ Humpolec.   Foto na stránce: Petr Klukan

MOTÝL.  Eliška Petráková, 14 let, ZŠ Havlíčkova, Jihlava

PROBUZENÝ MOTÝL.  Vojtěch Bumbálek, 6 let, MŠ Seifertova, Jihlava

MOTÝL.  Michal Švehla, 6 let, ZŠ Křížová, Jihlava

MOTÝLI.  Kateryna Vozniuk, 10 let, ZŠ Jungmannova, Jihlava

MOTÝL.  Karolína Živná, 12 let, ZŠ Havlíčkova, Jihlava

KALIGRAMOVÝ MOTÝL. 
 Kristýna Dušková, 13 let, 

ZŠ Havlíčkova, Jihlava

VOLNÝ SVĚT.
 Nina Jelínková, 11 let, 

ZŠ Nad Plovárnou, Jihlava

� Kategorie  do 6 let
 2. S. Cisár, ZŠ Křížová, Ji
 3. Hevkan Max, F Point Ji
 4. Z. Švecová, MŠ Riegrova, Ji
 5. J. Cejpková, Ji  a V. Hendry-
chová, MŠ Riegrova, Ji

� Kat. 7-10 let
 2. O. Shulzenko, ZŠ Jungman-
nova, Ji
 3. S. Štaubert, ZŠ Kollárova, Ji

� Kat. 11-14 let
 1. A. Protčenko, F Point 
 5. E. Ripperová, ZŠ Havlíčkova, Ji  
a K. Dušková, ZŠ Havlíčkova, Ji

Z výsledků


