
 

 

Vyhlášení výsledků 7. ročníku JIHOČESKÉ SOUTĚŽE  

 

České Budějovice (13. 6. 2016) THEIA – krizové centrum o.p.s. v letošním roce vyhlásilo již 7. ročník 

soutěže, která je určena pro žáky a žákyně druhého stupně základních škol v Jihočeském kraji. 

Letošním názvem a tedy i tématem je „Kamarád vs. virtuální kamarád – kdo je mi bližší?“ Do soutěže 

zaslalo své obrázky rekordních 349 dětí. Desítce nejlepších budou tuto středu v 16 hodin v  

v prostorách Magistrátu města České Budějovice předány ceny.  

Soutěže jsou doprovodným programem, který témata rizikového chování dětem více přibližuje a to 

způsobem odlišným od běžné realizace programů primární prevence, tak jak je THEIA na školách 

realizuje. „Téma soutěže skýtalo opravdu hodně možností k rozhovorům a zároveň i motivaci pro 

výtvarnou práci. Ve starších ročnících jsme tak i při výtvarné práci mohli zaujmout svá osobní etická 

stanoviska k těmto problémům“, uvedla Pavla Šrůtová, učitelka ZŠ J. K. Tyla v Písku, jejíž škola se letos 

také zúčastnila. V jednotlivých ročnících se střídají výtvarné a literární formy soutěže. Mění se název a 

tedy i téma jednotlivých ročníků. „Do soutěže se každoročně zapojuje čím dál tím větší počet dětí. 

Narůstá i počet zapojených škol. Velmi nás tento zájem těší.“, poznamenala Barbora Čechová, ředitelka 

THEIA. 

Předání cen proběhne i letos ve slavnostních prostorách Magistrátu města České Budějovice. Soutěž se 

konala pod garancí doc. Ing. Lucie Kozlové, Ph.D., uvolněné radní pro finance a sociální věci. I v letošním 

roce věnovala ceny do soutěže společnost E.ON, která každoročně podporuje jak soutěž, tak i programy 

na školách, které THEIA realizuje. „Programy primární prevence považujeme za jednu z důležitých 

oblastí našeho sponsoringového programu. V době rozmachu informačních technologií považujeme za 

důležité vzdělávat děti a mládež nejen v oborech, které jsou nám blízké, ale poukázat i na rizika, která 

s rozvojem moderních technologií souvisí. Narážím zde například na téma kyberšikany. V tomto ohledu 

jsme rádi, že podobné soutěže nachází ohlas i u pedagogů a samozřejmě i žáků a studentů“, uvedl 

Vladimír Vácha, tiskový mluvčí společnosti E.ON. 

THEIA každoročně zrealizuje na základních a středních školách v Jihočeském kraji více jak 250 programů 

primární prevence rizikového chování. Programy realizuje od roku 2010. Je certifikovaným 

poskytovatelem těchto programů (certifikace udělena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy). 

Při realizaci programů propojuje teoretické znalosti s praktickými zkušenostmi, které lektoři získávají při 

práci poradnách THEIA, kde řeší rozmanité problémy. 

Základní činností organizace je poskytování registrovaných sociálních služeb. THEIA byla založena v roce 

2009 a od svého vzniku v této oblasti působí. Pomoc poskytuje především osobám v krizi, obětem násilí 

a trestných činů. V ambulantních poradnách v Č. Budějovicích, v Jindřichově Hradci, Českém Krumlově a 

v Písku poskytuje služby krizové pomoci a odborného sociálního poradenství. U druhé uvedené služby 

je stále častějším tématem zadlužení klientů a jejich špatná finanční situace.  

 

Další informace o soutěži: http://www.theia.cz/cs/soutez-2016/  

Informace pro média: http://www.theia.cz/cs/theia-o-nas/pro-media  

Kontaktní osoba: Bc. Barbora Čechová, tel: 724 243 726, email: cechova@theia.cz 
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