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Tisková zpráva 
DIVIZNA po čtyřech letech rozdávala ceny  

za přínos k rozvoji ekologické výchovy 

Obnovitelné zdroje energie byly tématem již 14. výroční konference Liberecká M.R.K.E.V., která se 

konala ve čtvrtek 6. listopadu v prostorách SPŠ strojní a elektrotechnické a VOŠ. V rámci celodenní 

konference došlo za přítomnosti náměstka primátorky Jiřího Šolce i na historicky druhé předávání 

cen Ještědská MRKEV 2014, udělovaných městských Střediskem ekologické výchovy DIVIZNA za 

přínos k rozvoji environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. 

„Letos jsme znovu přistoupili i k předávání cen, protože od toho posledního uplynuly již čtyři roky. 

Během nich jsme nastřádali řadu podnětů, a proto opět nastal čas poukázat na konkrétní přínos 

některých škol, pedagogů, studentů a všech dalších, kteří se velkou měrou zasluhují o rozvoj ekologické 

výchovy v Libereckém kraji,“ konstatoval k předávání cen vedoucí SEV DIVIZNA Liberec Aleš Kočí.  

Ocenění si v rámci šesti vyhlašovaných kategorií odnesli čtyři pedagogové, kolektiv studentů ze SOŠ 

Turnov, Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, Autocamp Sedmihorky, několik jednotlivců a 

v neposlední řadě samotná DIVIZNA. Předávání cen Ještědská MRKEV 2014 se zúčastnil i náměstek 

primátorky pro ekonomiku, majetek a systémovou integraci Jiří Šolc, který osobně gratuloval všem 

oceněným. 

„Je příznačné, že se tato již tradiční ekologická konference konala na jedné z nejlepších technických 

škol. Když se totiž ekologie střetne s technikou, mohou být výsledkem právě energie, které byly 

tématem letošního ročníku. A jsem rád, že naše Ekologické středisko Divizna letos znovu přistoupilo 

k oceňování za zásluhy v oblasti ekologické výchovy a osvěty. Jde totiž o jedinečnou příležitost, jak 

vyjádřit díky kantorům, studentům, podnikatelům a všem dalším, kteří nezištně dělají záslužnou věc,“ 

uvedl náměstek primátorky. 

Liberecká M.R.K.E.V. (Malá regionální konference k ekologické výchově) 2014, kterou uspořádalo SEV 

DIVIZNA ve spolupráci se SPŠ SE a VOŠ, trvala celý den a jako obvykle byla určena především 

pedagogům základních a středních škol, koordinátorům ekologické výchovy a všem dalším, kteří se 

věnují práci s dětmi ve školských zařízeních. V dopolední části programu se konaly především 

prezentace k tématu obnovitelných zdrojů energie, zatímco odpoledne patřilo tematickým dílnám. 

OCENĚNÍ LIBERECKÁ MRKEV 2014 – 2. ROČNÍK 

Kategorie 1 - pedagog: Vendula Palatová - Ekocentrum Jablonec n. N., Iveta Kořenská – MŠ Mšeňáček 

Jablonec n. N., Jana Mašková - ZŠ Dubá, Helena Krejčíková - MŠ Bratří Čapků Česká Lípa 

Kategorie 2 - žák, student: SOŠ Turnov – studenti 

Kategorie 3 - podnikatel, právnická osoba: Autocamp Sedmihorky 



Kategorie 4 - škola, školské zařízení: Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant 

Kategorie 5 - projekt EVVO: Městské středisko ekologické výchovy DIVIZNA Liberec, Jolana Stáňová - 

Dva jsou víc než jeden (Čmelák s.p.p.), Vladimíra Hoření - VODA v našem životě (SPŠ SE a VOŠ Liberec) 

Kategorie 6 – „soused“, fyzická osoba za přínos k EV: Jan Zeman - ZO ČSOP Liberec, Milan Jelínek 
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