
                                   

   Danube Art Master aneb 
Mistr dunajského umění 2015 

 

 

 

Buďte aktivní! 

 
 

Zapojte se do Dne Dunaje (Danube Day), pomozte 
zajistit pozitivní budoucnost Dunaje a vyhrajte v této 
celodunajské soutěži skvělé ceny! V návaznosti 
na obrovský ohlas loňského ročníku soutěže “Danube 
Art Master – Mistr dunajského umění“ máte nyní příležitost připojit se k letošnímu ročníku. 
Vyzýváme děti ze škol, nevládních organizací, středisek denní péče a sdružení pro děti v povodí 
Dunaje, aby vytvořily umělecké dílo, které by oslavovalo životní prostředí Dunaje a přihlásily jej 
do této mezinárodní soutěže. Od roku 2004 tato soutěž spojuje tisíce dětí z celého povodí 
Dunaje. 
 
Podrobnosti k soutěži 
Výzva k vlastní umělecké tvorbě inspirované životním prostředím mohutného Dunaje a jeho 
přítoky je určená dětem ve věku 6-16 let. Tuto akci společně pořádá Global Water Partnership 
střední a východní Evropa (GWP CEE) a mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (MKOD). 
Soutěž by měla povzbudit děti k bližšímu pohledu na místní řeky a vodní plochy, a také 
k zamyšlení nad tím, co pro ně znamená životní prostředí. Soutěž tak motivuje mladé lidi, aby se 
zamysleli nad takovou vizí pro Dunaj, která by splňovala potřeby lidí různých národností 
a rovněž volně žijících živočichů. Znalosti o povodí Dunaje, které děti získají vstupem 
do soutěže, mohou následně hrát roli v jeho ochraně. 
 
Vyhrajte skvělé ceny! 
Soutěž se skládá ze dvou kol, národního a mezinárodního. Národní proběhne v každé zemi 
a vybraní národní vítězové obdrží ceny. Toto národní kolo se v jednotlivých zemích liší, proto 
prosím k získání podrobností kontaktujte organizátora ze své země. Vítězové národních kol 
budou poté vyzváni k účasti v mezinárodním kole. 
 
Tvůrci nejlepšího mezinárodního díla budou korunováni titulem ”Danube Art Master – Mistr 
dunajského umění” a budou odměněni motivující cenou jako je profesionální kamera a dalšími 
dárky souvisejícími s vodním hospodářstvím. 
 
Jak se soutěže zúčastnit 
Chce-li se vaše škola, sdružení, centrum denní péče apod. soutěže zúčastnit, měla by do konce 
července uspořádat výlet k Dunaji nebo některému z jeho přítoků. Cílem je, aby se děti nechaly 
inspirovat tím, co uvidí a aby k vytvoření svého uměleckého díla použily materiály nalezené 
nejlépe přímo podél břehů. To může znamenat vytvoření soch, obrazů, mozaik nebo koláží 
vyrobených z materiálů, jako je naplavené dřevo, kameny nebo dokonce odpad vyhozený 
do řeky. Tématem letošního ročníku je “Největší dunajské maškarní“. Inspirujte se tím, co je 
kolem Vás, materiály nalezenými u řeky a vytvořte jedinečný převlek nebo masku. Videa 



                                   

z procesu výroby tohoto oblečení jsou vítána. Kresby a malby nejsou v letošním ročníku díly, 
která hledáme, a nebudou do soutěže přijata! 
 
Chcete-li se letošního ročníku soutěže zúčastnit, pošlete barevnou fotografii svého díla 
pořadateli ve vaší zemi poštou nebo e-mailem. Kontakty jsou přiloženy níže. Datum uzavření 
soutěže se v jednotlivých zemích liší, podrobnosti jsou k dispozici u národních organizátorů. 
Minimální velikost digitální fotografie je 150 DPI na standardním matném či lesklém fotopapíře, 
tištěné fotografie musí mít minimální velikost 15x20 cm. 
 
Výběr vítěze 
Porota bude složena z národních zástupců všech zemí MKOD (jeden za každou zemi). 
Pro zajištění nestranného posuzování bude text nebo jiné náznaky o původu uměleckého díla 
odstraněn. Rozhodnutí hodnotitelů je definitivní. 
 
Vítěz bude upozorněn e-mailem. Ceny nemohou být směňovány ani propláceny v hotovosti. 
Zaměstnanci a úředníci GWP CEE a MKOD, stejně jako členové nejbližší rodiny (rodiče, 
manželé, děti, sourozenci a prarodiče) ani členové domácností těchto zaměstnanců a úředníků 
se soutěže nemohou zúčastnit. 
 
Soutěž je otevřena pro všechny děti, které v roce 2015 dosáhnou věku od 6 do 16 let. Účastí 
v soutěži vyjadřují souhlas ke zveřejnění svého jména a vytvořeného uměleckého díla 
v publikacích GWP CEE a MKOD. Uzávěrka podání je 20. července 2015. 
 
 
Základní informace o povodí Dunaje a Dni Dunaje 
Dunaj a jeho přítoky tvoří jeden z nejdůležitějších říčních systémů v Evropě. Napříč historií hrálo 
povodí Dunaje klíčovou roli v politickém, sociálně-ekonomickém a kulturním rozvoji střední 
a jihovýchodní Evropy. Povodí Dunaje je nejmezinárodnější povodí na světě, pokrývá území 
817 000 km2, tedy přibližně 10 % kontinentální Evropy. Od Černého lesa k Černému moři 
překonává tato řeka vzdálenost více než 2850 km a spojuje více než 80 milionů lidí v Německu, 
Rakousku, České republice, Slovensku, 
Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku, 
Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, 
Rumunsku, Bulharsku, Moldávii 
a Ukrajině. 
Řeky jsou základem života, energie, 
dopravy a rekreace, zdrojem potravy 
a vody. Dunajské mokřady se podílejí 
na kontrole znečištění a odstraňují toxiny 
přítomné ve vodě. 
Řeky představují obchodní spojení celé Evropy a sjednocující sílu pro komunity s různou 
kulturou, jazykem a historií. Dunaj je nanejvýš důležitý pro volně žijící živočichy, v samotné deltě 
bylo identifikováno ohromujících 320 druhů ptactva. 
Nicméně v průběhu minulého století došlo ke značným ztrátám v počtech i druzích volně žijících 
živočichů. Povodí Dunaje nyní zaujímá pouze 20 % ze své původní rozlohy, a pouze polovina je 
v téměř přirozeném stavu. Také člověkem produkované znečištění ničí některé oblasti, mnoho 
úseků bylo významně pozměněno. Dne 29. června 1994 byla za účelem řešení těchto problémů 
podepsána Úmluva o ochraně Dunaje, kterou byla stanovena Mezinárodní komise pro ochranu 
Dunaje (MKOD). Práce, která následovala, byla úspěšná a MKOD je vzorem pro mnoho dalších 
povodí. 



                                   

NÁRODNÍ ORGANIZÁTOŘI  
 
RAKOUSKO 
AQA GmbH 
Große Sperlgasse 18, 1020 Vienna, Austria 
Tel.: +43224390180, +43224390180 
E-Mail: bruck@aqa.at; website: www.aqa.at 
Contact person: Stephan Bruck 
 
BOSNA A HERZEGOVINA 
“Ekotim” - Society for the Protection and Advancement of Environment, Nature and Health 
Grbavicka 50, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 
Tel/fax: +387 33 812 515; mobile: +38761554302  
E-mail: ekotim@bih.net.ba, rijad@ekotim.net; dam@ekotim.net; website: www.ekotim.net 
Contact person: Rijad Tikvesa 
 
BULHARSKO 
GWP Bulgaria 
14, Hristo Belchev Str., 1000 Sofia, Bulgaria  
Tel/fax: +359 2 987 04 61; mobile: +359 887 602 672 
E-mail: bardarska@dir.bg 
Contact person: Galia Bardarska 
 
CHORVATSKO 
Association for nature and environmental protection Green Osijek 
Opatijska 26f, 31000 Osijek, Croatia 
Tel: +385 31 565 181; mobile: +385 91 4211 424 
E-mail: zeleniosijek@zeleni-osijek.hr; dinko@zeleni-osijek.hr; website: www.zeleni-osijek.hr 
Contact person: Dinko Pesic 
 
ČESKÁ REPUBLIKA 
GWP Česká republika 
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryky, veřejná výzkumná instituce 
Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6, Česká republika 
Tel: +420 220 197 316; Tel/fax: +420 224 310 450 
E-mail: eva_mlejnska@vuv.cz; web: www.vuv.cz 
Kontaktní osoba: Eva Mlejnská 
 
MAĎARSKO 
GWP Hungary 
1119 Budapest, Etele út 59-61, Hungary 
Tel/fax: +36 1 3711 333 
E-mail: gwpmo@gwpmo.hu 
Contact person: Attila Kozák 
 
MOLDÁVIE 
Ecological Movement of Moldova 
Serghei Lazo St. no. 13, 2004 MD Chisinau, Republic of Moldova 
Tel/fax: +373 22 232 408 
E-mail: mem@mem.md, alecu.renita@yahoo.com, website: www.mem.md 
Contact person: Elena Scobioala 
 



                                   

RUMUNSKO 
Eco Counselling Centre Galati (ECCG) 
Str. Basarabiei nr. 2, 800201 Galati, Romania 
Tel: +40 236 499 957, fax: +40 372 877 585, mobile: +40 724 049 139 
E-mail: eco@cceg.ro; website: www.cceg.ro 
Contact person: Iulia Leonte 
 
SRBSKO 
Young Researchers of Serbia 
Bulevar umetnosti 27, 11070 Novi Beograd, Republic of Serbia 
Tel: +381 11 311 66 63; fax: +381 11 311 66 53, mobile: +381 63 8 73 71 70 
E-mail: tanja@mis.org.rs, bojan@mis.org.rs; website: www.mis.org.rs 
Contact person: Tanja Petrovic, Bojan Beronja 
 
SLOVENSKO 
BROZ - Regional Association for Nature Conservation and Sustainable Development 
Na Riviére 7/a, 841 04 Bratislava, Slovakia 
Mobile: +421 910 974 236 
E-mail: bartikova@broz.sk; website: www.broz.sk 
Contact person: Michaela Bartikova 
 
Global Water Partnership Central and Eastern Europe, Regional Secretariat 
Jeseniova 17, 833 15 Bratislava, Slovakia 
Tel: +421 2 5941 5294 fax: +421 2 5941 5273 
Mobile: +421 917 873 893 
E-mail: gergana.majercakova@shmu.sk website: www.gwpcee.org 
Contact person: Gergana Majercakova 
 
SLOVINSKO 
GWP Slovenia 
Limnos, Podlimbarskega 31, 1000 Ljubljana, Slovenia 
Tel: +386 1 4273 245; fax: +386 1 5057 386; mobile: +386 40 316 064 
E-mail: martina.zupan@siol.net 
Contact person: Martina Zupan 
 
UKRAJINA 
The Western Center of the Ukrainian Branch of the World Laboratory 
4 Mateyko St., 79000, Lviv, Ukraine 
Tel/fax: +38 032 245 94 21 
E-mail: networld@lviv.farlep.net, danuta_p@mail.ru 
Contact person: Petro Hrytsyshyn 
 
Zakarpattya Oblast Branch of All-Ukrainian Ecological League 
Tel: +380 67 9 062 061 
E-mail: bluerivers@ukrpost.ua 
Contact person: Olena Marushevska 



                                   

PRO INSPIRACI JEŠTĚ NĚKTERÁ Z UMĚLECKÝCH DĚL VYTVOŘENÝCH V PŘEDEŠLÝCH ROČNÍCÍCH SOUTĚŽE: 

  

  
 


