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Z webu ICM 

Soutěž o nejlepší video „Zacíleno 

na udržitelný rozvoj“ 

Není Ti lhostejná budoucnost 
planety? Zajímáš se o udržitelný 

rozvoj? Dej dohromady tým 2-8 lidí 

a natočte krátké video o tom, co pro 

něj můžete udělat! Vyhraj udržitelné 

ceny a vstup na Fórum udržitelného 

rozvoje 2019! 

Soutěž „Zacíleno na udržitelný 

rozvoj“ je určena pro žáky/ně a 

studenty/ky základních a středních 

škol. 

Soutěžit můžeš v týmech 2 – 8 lidí. 

Můžete se zapojit jako skupinka 

kamarádů nebo reprezentovat celou 

vaši třídu či oddíl. 

Jak na to? 

Podívej se na 17 Cílů udržitelného 

rozvoje, které schválilo mezinárodní 

společenství jako program 

budoucího rozvoje planety. 

Natočte krátké video (maximálně 5 

minut), ve kterém odpovíš na tyto 

otázky: 

 Jak se nás týká udržitelný 
rozvoj?  

 Které z Cílů udržitelného 

rozvoje jsou podle Tebe 

důležité a proč?  

 Co pro ně můžete vy jako třída 

nebo jednotlivci udělat? 

Zaměřit se můžeš například na 

některý z cílů, se kterým se setkáváš 

ve svém životě nebo v okolí své 

školy. 

Nahraj video na YouTube. 

Vyplň online přihlášku zde a přidej 

odkaz na video. 

Soutěžit můžeš do 31. května 2019. 

Co můžeš vyhrát? 

První tři místa v každé kategorii 

získají reprezentativní diplom 

Ministerstva životního prostředí 

podepsaný panem ministrem a 

udržitelné věcné ceny (látkové 

tašky, 

https://www.tydenudrzitelnosti.cz/videosoutez/
https://www.tydenudrzitelnosti.cz/videosoutez/
https://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/
https://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/
https://www.tydenudrzitelnosti.cz/videosoutez/zacilenonasdg/
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znovupoužitelné hrníčky a lahve na 

pití). 

Tvůrce nejlepšího videa přijede 

navštívit osobně ministr životního 

prostředí Richard Brabec s besedou 

o tom, jak si Česko stojí v 

udržitelném rozvoji a jaké výzvy nás 

do budoucna čekají.  

Videa bude moct hodnotit také 

veřejnost na facebookové stránce 

udržitelný rozvoj. Autoři/rky 

nejoblíbenějšího videa získají 

udržitelné věcné ceny a vstup pro 

celý tým na Fórum udržitelného 

rozvoje 2019. 

Vyhlášení vítězů/ek proběhne v 

pondělí 10. června.  

Další informace o soutěži najdeš 

zde. 

 

 

Zdroj: eurodesk 

Další články zde:  

https://icm.turnov.cz/  

 

Další aktuality z knihovny 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tydenudrzitelnosti.cz/videosoutez/
https://www.eurodesk.cz/vyhraj-soutez-o-nejlepsi-video-zacileno-na-udrzitelny-rozvoj
https://icm.turnov.cz/
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Kam za kulturou 

Úterý 28. 5. 2019 

Kino SFÉRA 

Filmový klub 

Od 19:30 

Free Solo  

 

Středa 29. 5. 2019 

Městské divadlo Turnov 

Turnovský hudební večer 

Od 19:30 

Královna zpěvu Ema Destinnová 

 

 

Rocketman 

Kino SFÉRA 

Pátek 31. 5. 2019 17:00 

Sobota 1. 6. 2019 17:00 

Neděle 2. 6. 2019 19:30 

 

Další doporučené odkazy: 

Dům přírody Českého ráje 

http://www.dumprirody.cz/ceskyraj/  

Městská knihovna Antonína 

Marka 

https://knihovna.turnov.cz/  

Muzeum Českého ráje 

http://www.muzeum-turnov.cz/  

Žlutá ponorka 

https://www.ponorkaturnov.cz/  

http://www.kcturnov.cz/free-solo
http://www.kcturnov.cz/kralovna-zpevu-ema-destinnova
http://www.dumprirody.cz/ceskyraj/
https://knihovna.turnov.cz/
http://www.muzeum-turnov.cz/
https://www.ponorkaturnov.cz/

