ŘEKNI TO KVĚTINU
ANEB
RŮŽE V BOTANICKÉ ZAHRADĚ
Tato literární soutěž, kterou pořádá Dětská knihovna Městské knihovny v Táboře,
VOŠ a SZeŠ Tábor a BZ při VOŠ a SZeŠ Tábor, se konala již po páté. Zástupci všech
organizací byli přítomni na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže, které proběhlo
29.11. 2017 v prostorách Dětské knihovny. Ceny vítězům všech kategorií předávaly
knihovnice Dana Denišová, Andrea Šáchová, nynější vedoucí BZ Petra Vokounová a učitelka
zemědělské školy Jindřiška Bumerlová.
Letošním tématem soutěže byly růže. Důvodů bylo několik. Především ten, že se letos
rozšiřuje rozárium v BZ a to o růže, které byly vypěstovány firmou RŮŽE HAVEL. U zrodu
této firmy stál otec současných majitelů JOSEF HAVEL, který byl evropsky uznávaným
šlechtitelem. Jeho růže budou teď i v BZ.
CANTILENA BOHEMICA
CANTILENA MORAVICA
NETTE ROSEMARIE
NETTE LOTTE
NETTE INGEBORG
Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo 56 autorů z 8 škol
5 z Tábora –ŠD při ZŠ Mikuláše z Husi, ZŠ Husova, ZŠ Čekanice, ZŠ Bernarda
Bolzana, Gymnázium P. de Coubertina
3 z jiných měst – ZŠ a MŠ Chýnov, ZŠ a MŠ Jistebnice, ZŠ E.Beneše Písek
Vybrat nejlepší práce bylo opravdu těžké. Hodnotilo se např., jak se růže v příběhu objevuje,
jak jsou využity její vlastnosti. Dalším kritériem byl způsob, jakým autor příběh vystavěl, jak
ho autor čtenáři dokázal předat.
Letos bylo mnoho příběhů, které vyústily v ponaučení nebo alespoň v zamyšlení nad tím, co
je krásné, co je důležité v životě. Často autoři upozorňovali na to, jak přijímáme odlišné
jedince, jak důležité je přátelství a jak vzniká, jak se člověk může poučit ze svých chyb a
napravit je. Byly to většinou příběhy s pozitivním naladěním.
Pro autory byly připraveny nejen ceny, ale i bohatý doprovodný program, který moderovala J.
Bumerlová. Nynější vedoucí BZ paní P. Vokounová vyprávěla o růžích v BZ, zástupce firmy
pan Josef Havel ml. seznámil přítomné se způsoby šlechtění růží. Měl připravené i názorné
ukázky očkování růží. S A. Šáchovou a M. Stehlíkovou, vychovatelkou ze ŠD při ZŠ a MŠ
Mikuláše z Husi, si menší děti mohly vyrobit svou růži z papíru. Pro účastníky byly
připraveny i hádanky, které připomínaly motiv růže v písních, a příklady květomluvy.
Návštěvníci knihovny měli možnost prohlédnout si výstavku věnovanou firmě Růže Havel a
Botanické zahradě VOŠ a SZeŠ Tábor. Výstavka byla doplněna květinovými kompozicemi,
které pod vedením své učitelky Zdeny Jankovské připravili studenti VOŠ a SZeŠ Tábor.

PROGRAM
1. UVÍTÁNÍ - BUMERLOVÁ
2. ÚČASTNICKÉ DIPLOMY
3. VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ – CENY
4. BZ – P. VOKOUNOVÁ
5. BESEDA – P.HAVEL
6. VÝROBA KVĚTIN – A. ŠÁCHOVÁ
7. PÍSEŇ – M. STEHLÍKOVÁ

8. ŘEKNI TO KVĚTINOU – asi na doma

