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CELOSVĚTOVÉ FINÁLE V ÍRÁNSKÉM TEHERÁNU

•�� Reportáž ze slavnostního galavečera
•�� Rozhovor s celkovým vítězem 
•�� Vítěz kategorie Nápad: mikroelektrárna WAVE
•�  Speciální ocenění společnosti Saint-Gobain  

pro architekta Aleše Brotánka

Sledujte záznam  
vyhlášení 10. října 2015 
od 21.55 na ČT1!



V městském divadle Oskara Nedbala v Táboře byly 
v průběhu slavnostního galavečera oceněny nejlepší 
projekty letošního ročníku soutěže E.ON Energy Globe 
Award ČR. Samotný večer ale nabídl mnohé další: 
vystoupení Karla Gotta, Petry Janů nebo zajímavé 
pokusy, které prověřily znalosti přítomných hostů.

Reportáž ze slavnostního vyhlášení:  
Vítězem 7. ročníku ekologických  
oskarů je TEREZA 

S lavnostní vyhlášení vítězů se letos 

z pražského Divadla na Vinohradech 

přesunulo do nové lokality měst-

ského divadla Oskara Nedbala v kouzelném 

jihočeském městě Táboře. Jak poznamenal 

moderátor Libor Bou-

ček hned na začátku 

večera, přítomní hosté 

se sešli na místě, které 

má bohatou historii: 

právě v prostorách diva-

dla Oskara Nedbala se 

v 80. letech minulého 

století natáčel zábavný 

estrádní pořad Možná 

přijde i kouzelník.

Ocenění vítězů  
i kategorie Nápad
Hlavním cílem slav-

nostního vyhlášení bylo odměnit letošní 

vítěze soutěže E.ON Energy Globe Award ČR. 

7. ročník byl přitom výjimečný už zájmem ze 

strany autorů, kteří přihlásili rekordních 373 

projektů. Z nich již na začátku června vybrala 

odborná porota pod záštitou Akademie věd 

ČR vítěze jednotlivých kategorií, kteří v Táboře 

slavnostně převzali ocenění i jednotlivé výhry. 

Na tiskové konferenci v červnu 

navíc již všichní vítězové  obdrželi 

vůz ŠKODA Citigo G-TEC k užívání 

na jeden rok zdarma. V průběhu 

slavnostního večera byl rovněž 

představen vítěz páté kategorie Nápad, kterým 

se stal projekt mikroelektrárny WAVE (více na 

straně 5).

Hlavní hvězda: Karel Gott
Program galavečera byl jako 

každý rok zpestřen poutavým 

doprovodným programem. 

Moderátoři Libor Bouček a Jan 

Kovařík se formou čtyř pokusů 

snažili prověřit znalosti diváků. 

Dále se můžete těšit na hudební 

vystoupení Petry Janů, vokální-

ho kvarteta 4TET a samozřejmě 

na zlatý hřeb večera – Karla 

Gotta.

Samotný galavečer proběhl jako každý 

rok za přítomnosti kamer České televize 

a bude ze záznamu odvysílán 10. října od 
21.55 hodin na programu ČT1.

Boj až do poslední chvíle
Samotné hlasování o celkového vítěze 

bylo napínavé až do poslední chvíle. 

Jak hlasování veřejnosti, tak také diváků 

v sále divadla Oskara Nedbala bylo velmi 

vyrovnané a vítěz zvítězil jen o několik 

desítek hlasů před druhým v pořadí. Cenu 

ekologického oskara a vůz ŠKODA Octavia 

Combi G-TEC si nakonec odneslo vzdě-

lávací centrum TEREZA za své ekologické 

projekty do škol, které organizuje již od 

90. let minulého století. Petr Daniš, ředitel 

TEREZY, pak k vítězství trefně poznamenal: 

„Toto ocenění není pro mě, ale pro desítky 

zaměstnanců, dobrovolníků a učitelů, kteří 

se na naší práci podílejí.“ K vítězství upřím-

ně gratulujeme!

Pohled na scénu před vyhlášením  
celkového vítěze. Napětí vrcholí.

Společné foto všech vítězů. Zleva: 
Pavol Floriš (Kutil), Jakub Maščuch 
(Nápad), Petr Daniš (Mládež a celkový 
vítěz), Otakar Jiránek (Firma) a Ladislav 
Effenberk (Obec).

Tábor je Smart City
K příležitosti slavnostního galavečera bylo 
v městském divadle Oskara Nedbala pode-
psáno memorandum o spolupráci v oblasti 
energetické efektivity mezi společností E.ON 
a městem Tábor. Cílem spolupráce je praco-
vat na zlepšení nakládání s energiemi nejen 
v městem zřízených organizacích, ale také 
díky zapojení běžných občanů a firem.

  Vítěz 2015
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T EREZA nabízí své projekty všem školám 

v České republice: k dnešnímu dni je 

do nich zapojeno přes 730 základních 

i středních škol a více než 94 000 dětí.

Svou vizi se TEREZA snaží naplňovat 

prostřednictvím tří mezinárodně uznávaných 

vzdělávacích programů, které v ČR koordinuje. 

Na těchto programech pod názvy Ekoškola, 

GLOBE a Les ve škole se aktivně podílí přes 

4 000 učitelů, jsou akreditovány Ministerstvem 

školství a podporovány Ministerstvem životního 

prostředí.

Aktivity, které TEREZA koordinuje, mají také 

praktický význam. Například v rámci programu 

GLOBE prováděli studenti Česko-anglického 

gymnázia v Českých Budějovicích měření kvali-

ty vody v Dobrovodském potoce. Při pátrání po 

příčině zhoršení kvality vody studenti objevili, že 

v blízkosti koryta proběhla přestavba vodovod-

ního řádu a došlo k porušení kanalizace. Díky 

jejich zjištění byly poškozené části kanalizace 

opraveny a kvalita vody se opět zlepšuje.

ROZHOVOR    
Petr Daniš, ředitel
Jak vy sám šetříte ener-
gie a životní prostředí?
Když to jde, jím vegan-

sky a žádné jídlo nevyhazuji. Létám jen na 

ta mezinárodní pracovní setkání, ve kterých 

vidím smysl. Autem jezdím 

s rodinou o víkendu na 

chalupu či k rodičům, ne 

každý den sám do práce. 

Bydlíme v zatepleném 

paneláku a v zimě topíme 

na 20 stupňů. Nekupujeme 

zbytečné věci. Co nejšetr-

nější spotřebiče a osvětlení 

v domácnosti považuji za 

samozřejmost. Stejně tak 

různé skrblíky na záchodě 

a šetřiče ve sprše a umyva-

dle. Třídíme asi osm druhů 

odpadu. 

Na jakých myšlenkách a technologiích 
byste chtěl, aby byla založena tuzem-
ská společnost v roce 2025?

Chtěl bych, aby tady lidé žili spoko-

jený život podle svých představ, 

v souladu s druhými a s ohle-

dem na životní prostředí 

a celou Zemi. Chtěl bych, 

abychom měli naši zemi rádi, 

rozuměli jsme jí a všichni 

se učili o ni pečovat. A chtěl 

bych, abychom se jako společ-

nost dokázali dohodnout a v důleži-

tých věcech táhnout za jeden provaz.

Poslední dva roky jsem se scházel 

se skupinou zajímavých osobností ve 

vzdělávání a hledali jsme vizi vzdělává-

ní pro naši zemi. Shodli jsme se, že chceme, 

aby vzdělávání pomáhalo každému člověku 

být sebevědomý, zakotvený, otevřený a an-

gažovaný. Nestačí ale jen chtít, musíme pro 

to něco udělat, každý, co může. V TEREZE 

vzděláváme děti, aby tvořily společnost 

přátelskou k přírodě.

V centru města Holice vznikla v roce 2014 jed-

na z prvních veřejných budov v České repub-

lice, která splňuje standardy pasivní výstavby. 

Objekt školy zaujme jedinečným architekto-

nickým pojetím i nízkými investičními náklady. 

Architektům Ing. arch. Heleně Borákové a Ing. 

arch. Daliboru Borákovi se navíc díky chytrému 

výběru technologií podařilo vybudovat objekt 

v pasivním standardu za cenu běžné stavby.

Otakar Jiránek se jako majitel společnosti 

Country Life hlásí k myšlence ekologicky 

šetrného života již od 90. let, kdy na českém 

trhu začal prosazovat biopotraviny. Pro sídlo 

své společnosti si vybral prostor bývalého JZD, 

který přebudoval do podoby moderního mul-

tifunkčního areálu. Budova z dílny architekta 

Aleše Brotánka maximálně využívá přírodní 

materiály a je vytápěna biomasou.

Český kutil vymyslel a postavil technologii, s je-

jíž pomocí lze vyčistit a následně čerpat vodu 

ze studen a vrtů. Technologie je patentovaná 

a autor si zařízení, které najde vedle zeměděl-

ství uplatnění také v rozvojových zemích, sám 

vyrábí. Vedle České republiky je k dnešnímu 

dni v provozu patnáct čerpadel v Mongolsku 

a čtyři v Ghaně. Vodní čerpadlo doplněné 

o větrnou turbínu přijde na zhruba 25 000 Kč.

Již od 90. let vytváří TEREZA ekologické projek-
ty pro školy z České republiky, jejichž cílem je 
aktivně pomáhat s ekologickou výchovou dětí 
a mládeže. Vychází přitom z jednoduché myšlen-
ky – abychom mohli životnímu prostředí pomoci, 
musíme mu nejdříve porozumět.

Vítězné projekty 2015

Celkový vítěz ekologických oskarů
Předkladatel: TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú.

Unikátní ekologické  
projekty pro školy 

Vítěz kategorie Obec
Předkladatel: Město Holice

Základní umělecká 
škola v Holicích 

Vítěz kategorie Firma
Předkladatel: Country Life s.r.o.

Ekocentrum ARCHA 
COUNTRY LIFE

Vítěz kategorie Kutil
Předkladatel: Pavol Floriš

Větrné čerpadlo  
Pavla Floriše

Videomedailonek vítězného projektu: 

http://energyglobe.ekobonus.cz/projekty/vitezove-2015/obec/1
http://energyglobe.ekobonus.cz/projekty/vitezove-2015/obec/1
http://energyglobe.ekobonus.cz/projekty/vitezove-2015/firma/1
http://energyglobe.ekobonus.cz/projekty/vitezove-2015/firma/1
http://energyglobe.ekobonus.cz/projekty/vitezove-2015/kutil/1
http://energyglobe.ekobonus.cz/projekty/vitezove-2015/kutil/1
http://energyglobe.ekobonus.cz/projekty/vitezove-2015/mladez/1  

