
„ŘEŠETO 2009 – EkoEgo“ 
 

 
 

soutěžní doprovodný program pro děti a středoškolskou mládež 
 

na Výstavišti v Českých Budějovicích v pavilonu R3 
 

na výstavě Vzdělání a řemeslo ve dnech 30. září – 2. října 2009 
 
 
 
 
 
Řešeto pořádá od roku 2002 občanské sdružení YMCA České Budějovice - 
Křesťanské sdružení mladých lidí. Letošní ročník tematicky volně navazoval na 
loňský - soutěžní úlohy byly opět 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. Odborníci 
z této organizace se rovněž účastnili akce jako aktivní pořadatelé.  
 
Součástí soutěže bylo také domácí kolo – každý účastník a jeho kamarádi, známí 
a příbuzní se mohli zapojit do soutěže vyplněním zjišťovacího dotazníku na téma 
třídění odpadu.  
 
Akce byla připravována od června 2009. Opět jsme zvolili s ohledem na prostory 
a časové možnosti návštěvníků formu šesti soutěžních úloh vyvěšených na 
panely v pavilonu. Každá úloha byla připravena s podtitulem „Eko“ (příroda a 
svět obecně) a „Ego“ (já - vlastní touhy a potřeby). Na zadních stranách 
výstavních panelů pak byla umístěna malá nápověda a doplňkové úlohy na 
zamyšlení. 
 
Některé úkoly se zdály býti jednoduché – například co lze a nelze kompostovat 
nebo rozpoznat správně zdroje, jaké využívají různá energetická zařízení 
(elektrárny). Těžké ovšem bylo roztřídit rostliny a živočichy na původní a  
nepůvodní v české přírodě (invazní). To byl asi také hlavní důvod, proč 
v letošním ročníku nikdo neměl soutěžní úlohy zcela bez chyby. 
 
Účastníků bylo přes 1600, tolik jsme rozdali odpovědních formulářů. Vlastních 
soutěžících bylo 887, což je celkový počet vyplněných odevzdaných formulářů. 
Ze všech soutěžících bylo 41 dospělých, to je srovnatelné s předchozími lety. 
Dospělí bývají většinou učitelé, ale také vysokoškoláci, rodiče s malými dětmi i 
běžní návštěvníci. 
 
Kontrola a vyhodnocování odevzdaných soutěžních formulářů probíhalo jednak 
ještě v době konání Řešeta vždy cca od 13 do 15 hod a dále pak ve večerních 
hodinách. Ve středu jsme vyhodnotili 359 odpovědních formulářů, ve čtvrtek 367 
a v pátek pouze 161 (v pátek byla mnohem menší návštěvnost v pavilonu). 
Pětina soutěžících měla polovinu správně vyřešených úloh, naprostá většina měla 
alespoň jednu soutěžní úlohu vyřešenu správně.  



Přehled výsledků uvádí následující tabulka: 
 

  středa čtvrtek pátek 

dospělí účastníci 10 17 14 

6 správně vyřešených panelů / úloh (max 1 chyba v odpovědi) 0 0 3 

5 správně vyřešených panelů / úloh  6 1 0 

4 správně vyřešených panelů / úloh  17 8 6 

3 správně vyřešených panelů / úloh  52 54 26 

2 správně vyřešených panelů / úloh  88 94 31 

1 správně vyřešených panelů / úloh  99 122 48 

0 správně vyřešených panelů / úloh (hodně chyb) 87 71 33 

celkem 359 367 161 

celkový počet soutěžících 887 

 
Losování výherců proběhlo v neděli 4. října v 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.  
 
Velice zvědavi jsme byli na účast v domácím kole, to byla pro nás novinka. 
Očekávali jsme, že se zapojí zhruba každý pátý účastník z Výstaviště a ten pak 
pozve minimálně 5 dalších kamarádů (uvažovaná účast byla 500). Výsledek byl 
ale horší – celkem se do domácího kola zapojilo pouze 239 lidí. I přesto jsme 
získali uspokojivý vzorek chování nejrůznějších vrstev obyvatelstva v oblasti 
třídění odpadu a obecně ochoty třídit více či vůbec. Výsledky nyní zpracovává 
Vzájemná komunikace o.s. 
 
Výhry obou částí soutěžního programu budou slavnostně předávány při 
Piškvorkiádě ve středu 28. října 2008 od 9:30 v kostele ČCE v Českých 
Budějovicích, na závěr  turnaje v hraní piškvorek; nevyzvednuté výhry budou 
rozeslány poštou. 
 
Akci „ŘEŠETO 2009 – EkoEgo“ hodnotíme jako velmi zdařilou. Bude-li to možné, 
uspořádáme příští ročník opět s ekologickou tématiku. Smyslem celé akce nebylo 
jen soutěžit o hodnotné ceny, ale zejména upozornit, že s ekologií se potkáváme 
každý den. Z ohlasů návštěvníků vnímáme, že tento typ získávání informací a 
širšího povědomí o životním prostředí je zejména pro mladé lidi přitažlivý i 
účinný. 
 
Děkujeme všem, kteří se podíleli na realizaci letošního ročníku Řešeta, 
za vstřícnost a spolupráci! Mimořádný dík patří všem studentům a 
studentkám, kteří se s chutí zapojili jako dobrovolníci při vlastní akci a 
po celé tři dny vytvářeli v pavilonu R3 milou a příjemnou atmosféru! 
 

Johana Matějková 
koordinátor Řešeta 2009 
YMCA České Budějovice 
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