
VYHODNOCENÍ – ENVOFILM 2019 

Kategorie – Nejlepší žákovský film žáků ZŠ 

Nominovány byly tyto filmy: 

ZŠ J. Valčíka 
4411, 
Ostrava-
Poruba 
04:07 

Příroda proti 
odpadkům 

Pavel Borovička 
(10) 

Film informuje o problémech odpadů, 
dává základní informace o třídění 
odpadů. Dále poukazuje na nutnost 
omezovat produkci odpadů a nabízí 
několik tipů, jak začít. 

ZŠ a MŠ 
Janovice, 
Janovice 
410, 
Frýdlant nad 
Ostravicí 
04:04 

Dříve vs. dnes Jan Špok (14) 
Matěj Pekárek 
(14) 
Tereza 
Chovancová (14) 

Naše video je zaměřeno na zdravý 
životní styl a pohyb, který je klíčový pro 
příznivé utváření organismu. Dáváme do 
kontrastu dobu našich rodičů a jejich 
možnosti s tím, jaké příležitosti mají 
dnešní děti. Udržitelnost vidíme 
v podobě naplňování potřeb současné 
generace, která vychází z návyků 
generací minulých a bude poselstvím 
pro naši další budoucnost. 
 

Základní 
škola 
Fryčovice, 
okres 
Frýdek-
Místek, p.o 
03:31 

Příběh atmosféry 
Země 
VÍTĚZNÝ FILM 
V KATEGORII ZŠ 

Veronika 
Laníková (14) 
Veronika 
Piskořová (13) 
Natálie Ivánková 
(15) 
 

Film má upozornit na alarmující 
zhoršování stavu atmosféry, respektive 
vzduchu, na planetě Zemi vlivem lidské 
činnosti. 

 

Kategorie – Nejlepší žákovský film žáků SŠ 

Nominovány byly tyto filmy: 

Střední škola 
gastronomie, 
oděvnictví a 
služeb, 
Frýdek-
Místek 
05:51 

Vliv Lukáš Frydryšek 
(16) 
Ondřej Sova (12) 

Země nepatří nám, to my patříme zemi. 

Masarykova 
střední škola 
zemědělská 
a VOŠ, 
Opava, p.o. 
08:34 

Život chlapíka 
hliníka 
VÍTĚZNÝ FILM 
V KATEGORII SŠ 

Jakub Vlček (18) 
 

Hliník, jeho historie, sběr, třízení a vize. 

Gymnázium 
Petra 
Bezruče, 
Frýdek-
Místek, p.o. 
02:29 

Generace 00 Tereza 
Ondryášová (17) 
Klára Beránková 
(17) 

Soubor snímků, které sestavují 
soukromý pohled autora na dnešní svět, 
a uvádí jej k zamyšlení nad tím, že nic 
není stálé a netrvá věčně. Proto je nutné 
náš svět chránit a zlepšovat, abychom 
další generaci mohli předat lepší 
prostředí, než to, které jsme dostali my. 

 



Kategorie – Nejlepší českotěšínský film 

 

Cena starosty města Český Těšín pro nejlepší těšínský film  

Gymnázium Josefa 
Božka, Český 
Těšín, p.o 
04:53 

Save the planet Sára Římanová 
(17) 

Krátké zamyšlení nad škodlivou 
činností člověka k přírodě. Ale 
následná ukázka toho, o co jsme 
nepřišli a snad nepřijdeme. 

 

Kategorie – Cena laické poroty 

Nominovány byly tyto filmy: 

ZŠ a MŠ 
Český Těšín 
Hrabina, p.o. 
03:32 

Zdravý životní styl Alexandra 
Polášková (14) 
Anna Loterová 

(14) 

Krátký film se týká našeho zdravého 
životního stylu. Ukázali jsme představu 
dobrého života. Snažíme se udržovat 
přírodu v čistotě, přemýšlíme nad 
důsledky našeho chování. Řídíme se 
heslem: „Zdravé tělo-zdravý duch.“ 
 

Polskie 
Gimnazjum 
im. Juliusza 
Slowackiego, 
Český Těšín 
07:03 

Za pět minut dvanáct 
VÍTĚZNÝ FILM 
V KATEGORII CENA 
LAICKÉ POROTY 

Jakub Trampler 
(18) 
 

Natočený snímek má za úkol ukázat, 
jak naše společnost mrhá volným 
časem, který nesprávným plánováním 
vytěsňuje myšlenky na budoucnost 
naší Země a potažmo celé planety. 
V kontrastu s tímto blahobytem jsem 
chtěl poukázat na nejpalčivější nešvary 
dnešní doby (jaderný odpad, imise 
elektráren a průmyslových podniků, 
kácení stromů atd.) Závěr snímku chce 
upozornit na mnohdy prázdná slova o 
ekologii. Mnoho takzvaných bojovníků 
za lepší životní prostředí před médií 
podávají úchvatné herecké výkony a 
přitom nezřídka, ve svém volném čase, 
jako by na vše zapomněli. Pokud si 
každý jedinec planety neuvědomí 
závažnost situace, lidstvo neodvratně 
dospěje k okraji propasti… 

Masarykova 
ZŠ a MŠ 
Hnojník 
03:56 

Píseň pro pěvce Vojtěch Pytlík 
(14) 
Hana Síbrová (15) 
Tereza Bončková 
(15) 

Soutěžní video představuje videoklip 
„Píseň pro pěvce“, kterým chtějí žáci 
školy podpořit kampaň Silent forest a 
poukázat na problematiku ochrany 
ptáků v jihovýchodní Asii. Video bylo 
natáčeno na Masarykově ZŠ v Hnojníku 
a v ZOO Ostrava. Samotný videoklip 
předchází upoutávka vysvětlující důvod 
nazpívání písně. 

 

 

 

 

 



Kategorie – Zvláštní ocenění poroty 

Nominovány byly tyto filmy: 

Základní 
škola 
Ostrava, 
Matiční 5, 
p.o. 
04:20 

Příběh rostlinky Vojtěch Matuš 
(12) 
Edward Petruňa 
(12) 

Příběh rostlinky, kterou dusí znečištěné 
prostředí. 

Střední 
umělecká 
škola, 
Ostrava, 
p.o. 
03:02 

Siréna 
VÍTĚZNÝ FILM 
V KATEGORII 
ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ 
POROTY 
 
 

Martin Špavelko 
(19) 
 

Krátký animovaný film sledující běžný 
den muže, žijícího v představě své 
rutinní minulosti před tím, než spustila 
Ta siréna a… 

Všeobecné 
a sportovní 
gymnázium, 
Bruntál, 
p.o. 
01:00 

Kouzelní uklízeči z 
moře 

Pavlína 

Olejníčková (11) 

Kratičký snímek upozorňuje na 
znečišťování pláží odpadky, kdy vše 
prozatím vyřeší pohádkové postavy 
Mušlíků, ti ale varují lidstvo před 
možnou pomstou přírodních sil. 

 

Kategorie – Nejlepší zahraniční film 

Nominovány byly tyto filmy: 

Powiatowy Zespól 
Szkól nr 2 im. K. 
Miarki w Pszczynie 
01:39 

Nie pal v piecu byle 
czym 

Malgorzata 
Grabiec 
Klaudia Klimczak 
Aleksandra 
Waleczek 

Film poukazuje na problematiku 
lokálních topenišť a současně 
identifikuje správné materiály pro 
otop. 

SOŠ strojnícka, 
Športová 1326, 
Kysucké Nové 
Město 
05:14 
 

Modrá škola na 
Kysuciach 

Sebastián Komár 
(18) 
Monika Blahová 
(18) 
Nika Maxiánová 
(18) 

Dokument MODRÁ ŠKOLA NA 
KYSUCIACH spracovali žiaci 3. 
ročníka odboru technicko-
administratívny pracovník na 
základe projektu, ktorý prebiehal 
na našej SOŠ strojníckej. 
Film je zameraný na využívanie 
dažďovej vody a jej prepojenie na 
zmenu klímy. 
Snaží sa poukázať ako sa na škole 
rieši vodné hospodárstvo a využíva 
dažďová voda, zachytáva prípravné 
práce na budovaní retenčnej 
nádrže, jazierka a výsadbu 
ovocných stromov, kríkov a 
trávnatých plôch. 
Taktiež poukazuje na veľké 
vyrubovanie stromov v okolí nášho 
mesta a dôsledky s tým súvisiace. 
 
 
 



SOŠ 
poľnohospodárstva 
a služieb na 
vidieku, Žilina 
06:34 

Klúč k zmene 
VÍTĚZNÝ FILM 
V KATEGORII 
NEJLEPŠÍ 
ZAHRANIČNÍ FILM 

Diana Křenková 
(18) 
Barbora 
Valašková (18) 
Eva Maňová 
(18) 

Filmem chceme poukázat na 
priority mladších lidí. Jedni tráví 
volný čas venku se psem, druzí 
preferují nicnedělání nebo alkohol. 
Můžou tyto dvě strany k sobě najít 
cestu? 

 

Kategorie – Absolutní vítězný film  

Všeobecné 
a sportovní 
gymnázium, 
Bruntál, 
p.o. 
03:33 

Tajemství 
ABSOLUTNÍ VÍTĚZNÝ 
FILM 

Simona 
Walowiczová (17) 

Při šíření osvěty v oblasti 
environmentálních problémů u 
veřejnosti často nestačí působit jen na 
racionální stránku osobnosti 
posluchačů. Mnohdy člověku více 
otevře oči proud emocí, pozitivních i 
negativních. A právě o to se pokusila 
autorka ve svém snímku. Jizvy na tváři 
naší planety přirovnává ke stopám na 
tvářích nás lidí. A vyzývá: „Spojme naše 
ruce a napravme to, co ti ostatní 
zničili!“ 

 

 


