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Jménem občanského sdružení Ekodomov děkuji všem firmám, institucím, organizacím a zástupcům měst 
a obcí za účast a pomoc v projektu, Ditě Hálové za přípravu a organizaci módní přehlídky NULOVÝ ODPAD  06. 
Zvláště děkuji všem prcovníkům Ekodomova za vytrvalou práci a všem dobrovolníkům za neocenitelnou 
pomoc při realizaci osvětové kampaně Bioodpad - živá hmota pro nový život a Jaroslavu Duškovi za skvělý 
výkon při provázení galavečerem ve Vrchlického divadle v Lounech.

                        Tomáš Hodek
                        předseda EKODOMOV, o.s.

Projekt byl připraven ve spolupráci se sdruženími CZ Biom, Sdružením středisek ekologické výchovy 
Pavučina, s podporou Státního fondu životního prostředí ČR, Ústeckého kraje, Sdružením měst a obcí Vltava, 
s obcemi Bělá pod Bezdězem, Darkovice, Hodonín, Cheb, Konice, Kroměříž, Lhenice, Netolice, Slavkov 
u Brna, Sezemice, Spálené Poříčí, Vroutek, Vsetín, Vysoké Mýto. Projekt je realizován pod záštitou ministra 
životního prostředí RNDr. Libora Ambrozka.
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KOMPOST je pro nás téma!
 Každý, kdo pochopí vztah mezi 
půdou a člověkem, se již nedívá na kom-
post, jako na obyčejnou hromadu tlející 
hmoty. V půdě začíná potravní řetězec, je nezbyt-
ným předpokladem pro růst většiny rostlin, ovlivňuje 
množství a kvalitu spodních vod, je základním kraji-
notvorným prvkem a dalo by se zde ještě jmenovat 
mnoho dalších nezastupitelných funkcí. V současné 
době stále dochází celosvětově k úbytku organické 
hmoty v půdě. Bohužel Česká republika není výjim-
kou a zhoršování kvality půd se dotýká i nás. Jednou 
z cest, jak tomuto problému čelit, je kompostování, 
při kterém vznikají jedinečné humusové struktury bo-
haté na organickou hmotu. Kompostování má rovněž 
potenciál zpracovat velkou část bioodpadu z domác-
ností a tím předcházet vzniku emisí ze zbytečné 
přepravy materiálu, zároveň dochází k výrazným 
úsporám v odpadovém hospodářství. Navíc pokud se 
bioodpad nedostává na skládky, skládky nevytvářejí 
skleníkové plyny a nezapáchají. Snahou Ekodomova 
je proto motivovat spoluobčany k oddělenému sběru 
bioodpadů a k domácímu kompostování. 
 Ekodomov za tímto účelem přichystal 
osvětovou kampaň Bioodpad - živá hmota pro nový 
život. Tato kampaň byla realizována pod záštitou
ministra ŽP Libora Ambrozka a probíhala ve 30  
městech a obcích po celé ČR. V rámci kampaně byla 
naplánovaná soutěž pro veřejnost a do škol. Konečná 
podoba soutěže se narodila až v průběhu kampaně, 
kdy jsme byli nuceni operativně dořešit zaměření 
a koncepci soutěže tak, aby dokázala splnit své 
poslání.  

 Samotné téma kompostování a odpadů není 
tématem, které by si snadno hledalo cestu k srdcím 
spoluobčanů. Bylo nutné najít formu, která bude mít 
vazbu na životní styl každého z nás a bude rovněž 
pomyslným magnetem pro pozornost médií. Původní 
postoj, že na kompostování není nic nového a tedy 
není pro média zajímavé, se změnil vyhlášením 
soutěže MISS KOMPOST.  Dále byla vyhlášena 
soutěž O NEJLEPŠÍ DÍLO O KOMPOSTU pro 
žáky MŠ a ZŠ a společně s Unií karikaturistů byla 
vyhlášena soutěž karikaturistů na téma MISS KOM-
POST. Vyvrcholení bylo směrováno na galavečer, 
který byl doplněn tématickou módní přehlídkou 
NULOVÝ ODPAD 2006. Na základě této akce se 
podařilo navázat spolupráci s těmito médii:
- ČRO1 Radiožurnál, kde bylo o akci vysíláno 
v pořadu Téma dne
- Radio Jizera, které odvysílalo spotovou kampaň pro 
zapojení veřejnosti do MISS KOMPOST
- Televize Litoměřic a Lovosic, která vysílala spoty 
pro zapojení veřejnosti do MISS KOMPOST
- Časopis Zahrádkář
- internetový portál www.biom.cz
- internetový portál www.econnect.cz
- Dále byl TV spot zaslán do měst a obcí: Bělá pod 
Bezdězem, Darkovice, Hodonín, Vsetín. Rozhlasový 
spot byl zaslán všem městům a obcím v projektu 
Bioodpad - živá hmota pro nový život. 
    

Jaroslav Dostál
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MISS KOMPOST 2006 - vyhlášení soutěže
 Klání MISS KOMPOST 2006 bylo 
koncipováno jako aktivní nástroj podpory 
domácího kompostování ve městech a ob-
cích. Jednotná forma soutěže s hodnotnými cenami 
a s následným rozborem kompostů byla silným 
motivačním prvkem pro iniciaci domácího kompos-
tování. Na základě komunikace s městy a obcemi jsme 
došli k závěru, že ještě vyšší publicity a ještě většího 
zapojení veřejnosti lze dosáhnout, pokud se budou  
realizovat místní kola ve městech a obcích, ze kterých 
následně do celorepublikového kola postoupí soutěžící 
jako reprezentanti obce – města, případně kraje.
Pravidla soutěže  byla nastavena následovně:
 Vyfotografujte svůj kompost, zjistěte jeho 
míry (výšku, šířku, délku) a jídelníček. Uveďte co 
a v jakém množství do kompostu dáváte – čím ho 
krmíte. Dále napište krátký příběh o Vašem kom-
postu. Můžete popsat, co zajímavého či humorného 
se Vám přihodilo při kompostování nebo při jiné 
činnosti, která nějak souvisí s kompostem. Váš příběh 

může být i o tom,  jak jste stavěli nebo kupovali kom-
postér, jak se o kompost staráte či jak ho využíváte. 
Fotografii, míry, jídelníček a povídku s kontaktem na 
Vás (jméno, příjmení, adresa včetně kraje, telefon) 
zašlete do 31. května 2006 na adresu: Ekodomov... 
Z došlých materiálů, které budou splňovat požadavky 
soutěže, budou vybrány nejlepší. Po uzávěrce budou 
údaje o nich zveřejněny na internetu a veřejnost bude 
mít možnost hlasováním vybrat finalisty. Z účastníků 
soutěže bude také vybráno 30 kompostů, jež budou po 
dohodě s majiteli rozborovány ve Výzkumném ústavu 
rostlinné výroby v Chomutově s cílem zjistit kvalitu 
domácích kompostů. Chcete-li vědět, jak kvalitní 
máte kompost, přihlašte ho do soutěže.  
 Kriteria soutěže nakonec splnilo 43 
kompostů a všechny by si zasloužily svoji pozor-
nost. Jejich popisy, obrázky a příběhy naleznete na 
www.ekodomov.cz pod záložkou MISS KOMPOST, 
která je pod záložkou “soutěže.”.  

 -4 -

foto: ilustrační výběr z přihlášených kompostů



MISS KOMPOST 2006 - galavečer

V pátek 23.6.2006 ve Vrchlického divadle 
v Lounech bylo zahájeno finálové klání 
kompostů o titul MISS KOMPOST 2006, 
které organizovalo občanské sdružení EKODO-
MOV. Finálový večer byl jedním velkým kom-
postem s pestrou surovinovou skladbou složenou 
z odborníků na půdu a kompostování, hudebních 
interpretů, humoristů, ale i módních tvůrců. Vše 
kvalitně provzdušňoval a přehazoval vynikající Ja-
roslav Dušek, který celým večerem diváky provedl. 
Součástí večera byl první ročník módní přehlídky 
„NULOVÝ ODPAD 06“, kde se sešly jedinečné 
modely od mladých tvůrců, které byly zpracované 
z odpadových materiálů, kompostovatelné modely 
z biodegradabilního plastu, přešívané oděvy – second 
hand a mnoho dalších. Přehlídku podpořila Helena 
Fejková částí své jedinečné lněné kolekce, kterou 
lze nalézt v jejím módním salónu v pasáži Lucerna 
v Praze. Předvedení této kolekce modelkami a mode-
ly z agentury Czechoslovak Models se stalo oprav-
dovým vrcholem večera a byla tak podtržena celková 
filosofie večera, že ohleduplný vztah k prostředí, 
ve kterém žijeme, lze vyjádřit mnoha způsoby, od 
domácího kompostování, hudby, zpěvu, výtvarných 
děl, až po módní trendy v odívání, česání apod.

Volba MISS KOMPOST 06
  Pro rok 2006 si cenu MISS KOMPOST 
odnesl kompost Aleny Ševčíkové z Václavovic 
u Frýdku Místku, který měl finálové číslo 7 a v gale-
rii kompostů na www.ekodomov.cz jej najdete pod 
číslem 39. Vítěz získal tichý drtič zahradního od-
padu AXT 2500 od firmy BOSCH a dárkový balíček 
od firmy Countrylife. Na druhém místě se umístil 
a titul I. Vicemiss získal kompost ze ZŠ Provaznická 
z Ostravy Hrabůvky, který měl finálové číslo 2 
a v galerii kompostů jej najdete pod číslem 04. Na 
třetím místě se umístil a titul II. Vicemiss získal kom-
post rodiny Rollerových z Albrechtic s finálovým 

číslem 5. Tento kompost získal rovněž cenu diváků 
a v galerii kompostů jej najdete pod číslem 38. 
Upřímná radost vítězné Aleny Ševčíkové byla do-
provozena šlechetným gestem, kdy svůj výkonnější 
drtič zahradního odpadu postoupila druhé škole 
a vzala si drtič určený pro druhé místo, který je sice 
méně výkonný, ale pro její potřeby plně vyhovující. 
„Škola výkonnější drtič lépe využije“ komentovala 
své rozhodnutí Alena Ševčíková.          
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 foto: M. Homola              J. Dušek    

foto: soutěžní foto od A. Ševčíkové

foto: M.Homola , A. Šefčíková přebírá diplom od K.Durdíka



Kompost s finálovým číslem tři obhajo-
val Tomáš Hodek, předseda občanského 
sdružení Ekodomov, tvůrce projektů na 
podporu odděleného sběru bioodpadů 
a propagátor domácího kompostování. 
Jeho kompost do soutěže přihlásil pan 
Vít Janeček z Prahy 5. 

Každý z finálových kompostů byl zastoupen svým obhájcem. Každý z obhájců si vy-
bral kompost, který podle něj měl nejlepší předpoklady, aby získal titul, a tak volbě 
předcházela argumentační bitva. 

Druhý finálový kompost 
zastupoval Ing. Miroslav 
Kalina, CSc., autor knihy 
Kompostování a péče o půdu, 
člen redakční rady časopisu 
Zahrádkář a dlouholetý po-
radce Českého zahrádkářského 
svazu. Obhajoval kompost, 
který do soutěže přihlásila 
Jarmila Skálová ze ZŠ Prov-
aznická z Ostravy Hrabůvky. 

Kompost s finálovým číslem jedna zastupoval 
Ing. Antonín Slejška, místopředseda Českého 
sdružení pro biomasu CZ Biom, které dlouhodobě 
usiluje o rozvoj kompostárenství a dalších postupů 
v užívání biomasy v ČR. Obhajoval kompost, který 
do soutěže přihlásil pan Marcel Kraus z Hradce 
Králové. 

Ing. Jan Habart
jako obhájce kompostu 
s finálovým číslem 4 od 
Jiřího Kovalského z Bohu-
mína nastoupil k obhajobě 

v lyžařských brýlích a šále, neboť kompostér byl vyroben ze 
starých lyží a snowboardů. Již v průběhu obhajoby byl tento 
kompost překřtěn na lyžkompost. Jan Habart je doktorandem na 
Agronomické fakultě ČZU v Praze a zabývá se optimalizací tech-
nologie kompostování ve vztahu k emisím a kvalitě organické 
hmoty. Je zároveň tajemníkem sdružení CZ Biom. 
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Obhajoby kompostu s finálovým číslem pět se ujal Prof. 
Ing. Karel Voříšek, CSc. Je profesorem ČZU v Praze pro 
obor „Zemědělská 
mikrobiologie“, za-
bývá se organickou 
hmotou v půdě, 
kde komposty jsou 
jejím významným 
zdrojem. Kompost 
do soutěže přihlásila 
rodina Rollerova 
z Albrechtic. 

Kompost s finálovým číslem šest měl obhajovat 
Luboš Hora, který se dlouhodobě zabývá úpravou 
zelených ploch, rekultivacemi a provozuje kom-
postárnu Ekodendra u Bíliny. Na obhajobu se mu 
nepodařilo dorazit a tak jej zastoupil Tomáš Hodek. 
Tento kompost do soutěže přihlásila Ivana Novotná 
z Litomyšle. 

Kompost s finálovým číslem 
sedm obhajovala Ing. Marie 
Gřondilová, po studiích na 
ČZU v Praze byla spolu-
zakladatelkou občanského 
sdružení Ekodomov, kde  
později začala pracovat na 
plný úvazek a věnuje 
se především projektům 
ve školách. Kompost do 
soutěže zaslala Alena 
Ševčíková z Václavovic 
u Frýdku – Místku. 

Obhajoby kompostu s finálovým číslem 
osm se ujal RNDr. Oldřich Vacek, CSc., 
ředitel Botanické zahrady Praha, který 
obhajoval kompost přihlášený Zdeňkem 
Bažantem z Trenčína. 
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Komposty byly obhájci představeny v průběhu první 
půlky večera. Představování kompostů bylo dopro-
vázeno přehlídkou „Nulový odpad 06“ .

Mladí designéři a studenti zareagovali na naší výzvu 
a tvořili na tématické okruhy:
A/ Myšlenka šetrného zacházení s odpadem se musí 
stát součástí společného vědomí 
B/ Odpad je cennou surovinou, pokud neskončí na 
skládce nebo ve spalovně 
C/ Jednotlivé druhy odpadů je nutno sbírat odděleně 
D/ Nejefektivnější je, pokud odpad vůbec nevznikne 

 Přehlídka představila společné názorové 
roviny vnímání ekologického nakládání s mate-
riály v současné tvorbě, společné pro většinu prezen-
tovaných modelů. Zachycuje uvažování studentů 
v rovině recyklovatelný oděv pro jednorázové použití 
a již jednou použitý materiál je cennou surovinou 
v kolekcích přehodnocujících módu secondhandů 
nebo využívání materiálů zcela neobvyklých pro 
tvorbu oděvu pro běžné nošení. Společnou rovinou 
pro kolekce mladých designérů je tvorba z přírodních 
materiálů a přírodní tématika jako inspirace v novém 
pojetí designů tisků. 
 Přehlídky se zúčastnila designérská dvojice 
Petra Matušínská - Jakub Szajko s kolekcí “Invi- 
sible diary“, prezentovanou na únorové soutěži 
Top Styl Designér na Mezinárodním veletrhu Styl 
a Kabo v Brně a oceněné na mezinárodní soutěži 
LINNEAPLLE v Itálii. Absolventka University of 
Arts London, Chelsea College of Art and Design 
Daniela Rajdová představila kolekci “Blast and 

Módní přehlídka 
NULOVÝ ODPAD 06

O MISS KOMPOST rozhodovala odborná porota ve složení Jaroslav Dostál (Česká unie 
karikaturistů), Ivana Poláčková (Síť středisek ekologické výchovy Pavučina), Ing. Dalibor Auf (Časopis 
Zahrádkář), Ing. Karel Durdík (Ministerstvo životního prostředí, Odbor odpadů), Ing. Olga Salačová (Od-
bor životního prostředí Městského úřadu v Lounech). 
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blessed“ ze second hand products. Dita Hálová 
prezentovala kolekci “Severní T...”, představenou 
na podzimní soutěži Talent sezóny Praguefashion 
week 2005, z přírodních materiálů a využívající 
ruční tkaní, paličkovanou krajku v kontrastu s digi-
tálním potiskem fotografií přírodních motivů Marty 
Pavlíkové. Helena Hošková v kolekci “Svatební 
šaty na jedno použití” zcela vyčerpává tématické 
i materiálové možnosti - příjemně působící a dobře 
nositelná fólie se rozloží i při běžném kompostování. 
Tématika separovaného odpadu prostupuje kolekcí 
“Vitamínová reinkarnace” Romany Vojtíškové. Stu-
dentskou tvorbu středních škol prezentují studentky 
SPŠO a VOŠON Praha: Linda Vrňáková, Barbora 
Kolomazníková, Lucie Michalcová, Petra Sýkorová, 
Pavla Vaníčková, Monika Zavadilová a Ha Thanh 
Nguyen. Studentka FUUD UJEP Ústí nad Labem, 
Ateliér textilní tvorba, Ivana Zochová představila 
kolekci z obalových materiálů a netkaných textilií. 
Prezentace studentů VŠUP Praha Ateliér design 
oděvu a obuvi je výrazná a plně profesionální. 
 Akci podpořila účastí s částí kolekce “Trendy 
2007” módní návrhářka Helena Fejková.
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Soutěž kresleného humoru na 
téma MISS KOPOST byla realizována 
ve spolupráci s Českou Unií Karikaturistů (ČUK). 
Díla si mohli návštěvníci Lounského divadla 
prohlédnout o přestávce volby MISS KOMPOST.

 ČESKÁ UNIE KARIKATURISTŮ
Nejdříve jsme zazvonili klíči, pak se začaly 
konat schůze Svazu československých výtvar-
ných umělců. Novinář, kritik a teoretik kresle-
ného humoru Ivan Hanousek byl natolik rychlý 
a pilný, že se mu podařilo sehnat dohromady 
všechny české kreslíře humoru k založení České 
unie karikaturistů (mimo hloučku, který byl 
zvyklý kreslit Strýčky Samy a disidenty), která 
je poprvé zmiňována v tisku 7.2.1990 – registrace 
byla provedena 18.9.1990 na MV ČR, federálně 
jsme se po dohodě se slovenskými autory nere-           
gistrovali, snad proto spolu nepřetržitě a ve shodě 
spolupracujeme i po rozdělení Československa. 
Schůze, kde se rušil Svaz a vznikala Unie výt-
varných umělců, jsme se zúčastnili už jako ČUK 
a tak se stali spoluzakladatelem. To jsme ještě 
netušili, že tato organizace, na rozdíl od ČUKu je 
zřizována proto, aby postupně a potupně rozdělila 
několika zbohatlíkům a nadacím nemalé peníze 
komunistického Svazu. Ivan Hanousek vytvořil, 
ač neprávník, stanovy. O jejich kvalitě svědčí to, že 
za 16 let existence ČUKu jsme je nemuseli měnit. 
Členská základna by se mohla v začátcích označit 
takto: všichni slušní. Časem se počet zmenšil, ale 
pořád, na demokratických a velice svobodných 
názorech, které jsou obsaženy ve stanovách, 
tvoří členstvo ČUKu většinu u nás kreslících 
humoristů. Otec zakladatel Hanousek měl situaci 
jednodušší o to, že všichni naši špičkoví kreslíři 
si ho jako teoretika, kritika a popularizátora 

kresleného humoru vážili. Což trvá. Trvá i ČUK 
a rok před oslavami 15. jubilea se stal spolkem, 
kde vzájemná informovanost (díky internetovému 
časopisu GEK) a nasazení při společných akcích 
je mimořádná. Z téměř stočlenné členské základny 
se všichni nezúčastní všeho, protože nikdo nikoho 
do ničeho nenutí. Přesto se na smysluplných akcích 
najde vždy dost autorů, které téma osloví a oni se 
hbitě a kvalitně účastní. Miss Kompost byla tako-
vou výzvou. Patnáct karikaturistů se se 46 obrázky 
zúčastnilo výběru pro výstavu. Jsou mezi nimi jak 
senioři, klasikové středního věku, tak noví členové. 
Možná, že pořadatelé, Ministerstvo životního 
prostředí, měli při zadání dojem, že by kresby měly 
být víc “agitky”, ale my jsme tomu druhu kresle- 
ného humoru na objednávku odvykli. Přesto si 
myslím, že obsah výtvarných sdělení publikum 
v dobrém smyslu slova osloví. Myslím, že humor, 
který zde představujem, je ukázkou občanské 
i všeobecně lidské angažovanosti. Vedle pobavení 
přináší i, v druhém plánu, myšlenku. A co se týče 
životního prostředí, máme toho k přemýšlení 
opravdu hodně. Příjemnou zábavu.
Josef KOBRA Kučera, místopředseda ČUK

Výstavu obeslali:
Jaroslav Dostál / Oldřich Hejzlar / Jan Hrubý / 
Vojtěch Jurík / Roman Jurkas / Miloslav Král 
Český / František Kratochvíl / Miloš Krmášek / 
Vladimír Kuba / Novák & Skoupý / Rudolf Pejřil 
/ Otto Schubert / Pavel Starý / Radek Steska / Jan 
Tomaschoff 
Většina autorů jsou nositeli řady cen ze 
soutěží a festivalů kresleného humoru u nás 
i v zahraničí, vedle dvou nováčků jsou ostatní 
zakládajícími členy České unie karikaturistů.
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V soutěži, kterou vyhlásil Ekodomov společně 
s Českou Unií Karikaturistů, zvítězil Oldřich Hejzlar 
(kresba na titulní straně), na druhém místě se umístil 
Břetislav Kovařík (kresba č.2) a na třetím místě 
se umístila autorská dvojice Jiří Novák, Jaroslav         
Skoupý (kresba č.3). Jejich díla se stanou součástí 
putovní výstavy MISS KOMPOST. 

kresba č.2 kresba č.3

CO JE PRO MNE KOMPOST?
Oldřich Hejzlar:
Jako akvarista jsem s kompostem přicházel často 
do přímého styku proto, že jsem v něm těžil roupice. 
Avšak výraznější zájem probudila až vypsaná soutěž 
o (nejen) něm. Uvědomuji si, že bez kompostu není 
života a nikdy bych nevěřil tomu, že umí život 
přiživit i jinak než živinami.

Břetislav Kovařík:
   Kompost vnímám jako starého, životem 
prověřeného sympaťáka, který ví své a proto fun-
guje naprosto bezpečně a užitečně. Ostatně, vždy 
jsem bydlel v domku se zahrádkou a tak mám 
s panem Kompostem letitou osobní známost. Není 
mnoho těch, kteří dokáží měnit neužitečné zbytky na 
velmi hodnotnou směs plnou mikrobiálního života 
a výživného humusu. Škoda, že se Kompost dosud 
nenaučil likvidovat také plastové lahve a neužitečné 

zkorumpované politiky. I když v jejich případě se 
úloha kompostu nejeví jako zcela beznadějná...!

Jiří Novák:
Protože mám co do činění s kompostem zahrad-
ním dvakrát v roce, znám jeho cenu. Obavu mám 
z kompostování směsného a nebezpečného odpadu. 
Je tu totiž nebezpečí, že se jednou staneme jeho 
součástí.

Jaroslav Skoupý
Kompost je jednou z věcí, která nám poměrně 
v krátkém časovém rozpětí ukáže, jak to, co jsme 
vyhodili jako nepotřebné, přemění v naprosto 
mimořádně výživnou surovinu. Doufám jen, že to 
do budoucnosti půjde s každým odpadem, kterého 
jsme jako lidstvo schopni vytvořit.
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Soutěž žáků O nejhezčí výtvarné 
dílo o kompostu.
Jaká byla pravidla? 
Nakreslit či namalovat obrázek nebo vytvořit 
koláž, objekt či jiné výtvarné dílo o kompostu. 
Velikost díla ani výtvarné techniky nebyly nijak 
omezeny. Využít fantazii a inspirovat se kom-
postem na Vaší zahradě. Obrázek nebo fotografii 
díla s údaji (jméno a příjmení, adresa, kontakt) 
zaslat do 31.května 2006 na adresu: Ekodomov, 
V Podbabě 29B, 160 00 Praha 6. Obálku označte 
heslem „výtvarná soutěž“.

Pro koho byla soutěž určena?
Soutěž byla určena pro děti a mládež do 18 let. Za-
pojit se mohly školy (mateřské, základní, střední), 
školní kluby, domy dětí a mládeže a organizace 
pracující s dětmi a mládeží. Zúčastnit se však 
mohli i jednotlivci. 

Co se hodnotilo?
Úměrně věku se hodnotilo provedení a nápaditost 
výtvarného díla.

EKODOMOV přivezl na MŽP 
KOMPOST
 V pátek 9.6. 2006 občanské sdružení EKODO-
MOV přeměnilo na několik hodin zasedací místnost 
MŽP ve výstavní galerii, aby zde mohlo proběhnout 
vyhodnocení soutěže žákovských prací „O nejlepší 
dílo o kompostu“ a soutěže na téma Miss Kompost, 
která byla vyhlášena s Unií karikaturistů. Smyslem 
soutěží je zábavnou formou upozornit na problema-
tiku nakládání s bioodpady a význam domácího kom-
postování pro přírodu, ale i ekonomiku domácnosti 
i celé společnosti. 
 Posuzování bylo zahájeno ve 14:00 porotou 
ve složení (viz foto zprava doleva): Jakub Kašpar, 
ředitel odboru vnějších vztahů MŽP; Tomáš Hodek, 
předseda občanského sdružení EKODOMOV; Josef 
KOBRA Kučera, místopředseda ČUK (Česká unie 
karikaturistů); Iva Maršíková, koordinátorka projektu 
Les ve škole – škola v lese, Sdružení TEREZA; Julia 
Sokolovičová, koordinátorka projektu vzdělávání 
školních koordinátorů EVVO, SSEV Pavučina. 
Nejprve se vybíralo z padesáti prací, které dodali 
členové Unie karikaturistů. Každý ze členů komise 
vybral čtyři práce a tím vznikl užší výběr dvaceti 
prací. U autorů, u kterých se do užšího výběru 
dostalo více prací, komise vždy vybrala nejlepší 
práci, následovalo bodové hodnocení, kdy každý člen 
obodoval z jeho pohledu tři nejlepší práce. Vítězná 
trojice prací byla ustanovena prostým součtem bodů. 
Následně bylo přistoupeno k hodnocení dětských 
prací „O nejlepší dílo o kompostu“. Josefa KOBRU 

Kučeru vystřídal v porotě za ČUK Jaroslav Dostál 
(na fotce první zleva). Každý ze členů poroty vybral 
z 350 došlých prací pět, které postoupily do užšího 
výběru a dále probíhalo bodování, kdy každý člen 
komise bodoval z jeho pohledu pět nejlepších prací. 
Součtem bodů byly určeny nejlepší práce.
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V rámci slavnostního večera v divadle v Lounech 
byly vyhlášeny výsledky žákovské soutěže 
O nejlepší dílo o kompostu. Všechna díla jsou 
vystavena  na www.ekodomov.cz (čísla v závorce 
odpovídají číslování děl na www) Nejlepší práce se 
staly součástí výstavy MISS KOMPOST a budou vy-
stavovány společně s kresbami karikaturistů. Nejlépe 
uspěl desetiletý Patrik Albrecht z Prostějovského 
gymnázia se svým kachlem s tulipánem vyrůstajícím 
z kompostu viz obrázek č.1 (č. 279). Druhé místo 
získala Eliška Nováková, rovněž z Gymnázia 
Prostějov, za svoji malbu viz obrázek č.2 (č. 327) . 
Třetí místo získalo dílo společné práce z MŠ Louny, 
obrázek č.3 (č.126) 

obrázek č.1

obrázek č.3

obrázek č.2
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První ročník MISS KOMPOST prokázal, že 
jde o akci přínosnou a její potenciál nebyl 
ještě zdaleka plně využit. Předpokládáme, že 
se to podaří v dalších ročnících a volba MISS 
KOMOST se stane tradicí, která nám bude 
každoročně připomínat význam půdy, hu-
musu a komostu pro náš každodenní život.

Radek Steska
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Jaroslav Dostál
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www.ekodomov.cz
V Podbabě 29B
160 00 Praha 6

Nepodepsané texty: autorský team Ekodomov (M.Smolej, K. Hodková, D.Novotná, T.Hodek) a D.Hálová; vizuální styl 
Miss Kompost: J.Hradcová; foto: finalisté Miss Kompost, M.Homola, M.Smolej; kresba na titulní straně: Oldřich Hejzlar; 
sestavil: T.Hodek; tisk: Ekodomov, o.s.; publikace je určena k předstvení projektu MISS KOMPOST a je neprodejná.


