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ŘEŠETO 2008 – NÁŠ SVĚT (ekologie pro všední den) 
 

soutěžní doprovodný program pro děti a středoškolskou mládež 
 

na Výstavišti v Českých Budějovicích v pavilonu R3 
 

na výstavě Vzdělání a řemeslo ve dnech 16. – 18. září 2008 
 

JAKÉ TO BYLO? 
 
Řešeto pořádá od roku 2002 občanské sdružení YMCA České Budějovice - 
Křesťanské sdružení mladých lidí. Letošní soutěžní úlohy byly zaměřeny na 
praktické poznávání a ochranu životního prostředí. 
 
Odborným vedením, přípravou a konzultací při realizaci výroby soutěžních 
úloh byly pověřeny: občanské sdružení Vzájemná komunikace o.s., které 
má zkušenosti s realizací vzdělávacích a osvětových projektů v ekologii, a 
REMA Systém a.s. (neziskově hospodařící akciová společnost), která se 
zabývá zabezpečením zpětného odběru, zpracování a ekologicky šetrného 
odstranění elektrozařízení. Odborníci z těchto organizací se rovněž 
účastnili akce jako aktivní pořadatelé.  
 
Většinu návštěvníků zaujaly otázky typu: kam přesně mohu umístit běžný 
domovní odpad, abych co nejméně zatížil životní prostředí, co všechno se 
dá vyrobit ze starého papíru nebo co se získává ze zpracovaných 
vysloužilých elektropřístrojů? Každý si také mohl přečíst na vyvěšených 
propagačních materiálech informace, které by ho formou nápovědy 
dovedly ke správnému vyřešení úloh. Smyslem akce nebylo jen soutěžit o 
hodnotné ceny, ale zejména upozornit, že s ekologií se potkáváme každý 
den.  
  
Akci hodnotíme jako velmi zdařilou. Účastníků bylo přes 1500, tolik jsme 
rozdali odpovědních formulářů. Vlastních soutěžících pak bylo 871, což je 
celkový počet vyplněných odevzdaných formulářů. Ze všech soutěžících 
bylo jen 24 dospělých, oproti minulým letům je to méně, než jsme 
předpokládali. Ale přesto se mnozí dospělí účastníci předchozích ročníků 
těšili na to, co nového jsme pro ně tentokrát připravili. 
 
Hodnocení odevzdaných soutěžních formulářů probíhalo v době konání 
Řešeta vždy cca od 12 do 15 hod. V úterý jsme vyhodnotili 279 
odpovědních formulářů, ve středu 233 a ve čtvrtek 359. Nadpoloviční 
většina soutěžících odpovídala převážně správně (resp. měli v odpovědích 
max. 10 chyb).  



Přehled výsledků uvádí následující tabulka: 
 

 úterý středa čtvrtek 

dospělí účastníci 7 12 5 

bez chyby 4 5 12 

1 chyba 17 16 17 

2 chyby 19 19 37 

3 chyby 25 22 46 

4 chyby 22 20 32 

5 chyb 11 17 35 

6 - 10 chyb 54 41 66 

nad 11 chyb 120 81 109 

celkem 279 233 359 

celkový počet soutěžících 871 

 
Odměny a ceny do soutěže připravili YMCA České Budějovice a REMA 
Systém a.s. Losování výherců proběhlo neděli 21. září po 11 hod v kostele 
ČCE (tř. 28. října 28, České Budějovice). Do losování byly zahrnuty 
postupně všechny odevzdané formuláře, větší šanci na výhru měli 
účastníci s lepšími výsledky; možnost vyhrát měl ale každý účastník.  
 
Výhry budou slavnostně předávány při Piškvorkiádě ve středu 29. října 
2008 od 9:30 v kostele ČCE v Českých Budějovicích, na závěr  turnaje v 
hraní piškvorek; nevyzvednuté výhry případně rozešleme poštou. 
 
Do dalšího ročníku Řešeta uvažujeme o navázání na tuto ekologickou 
tématiku. Z odevzdaných odpovědí jsme získali zajímavý vzorek chování 
skupiny obyvatel při nakládání s domovními odpady nebo s vysloužilými 
elektropřístroji. Je pozoruhodné, kolik lidí by bez váhání odhodilo např. 
plechovky od barev či starý nábytek do běžného kontejneru na směsný 
odpad, i když mají k dispozici sběrný dvůr. Řešeto 2009 bychom chtěli 
rozšířit o další podnětné otázky z oblasti životního prostředí.    
 
Děkujeme všem, kteří se podíleli na realizaci letošního ročníku 
Řešeta za vstřícnost a spolupráci i za příjemnou náladu při akci! 
 

Johana Matějková 
koordinátor Řešeta 2008 
YMCA České Budějovice 
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