
  Základní kolo Zlatého listu 
                  v Olomouci 2023                                                  

51. ročník soutěže 
Pořadatelé: Dům dětí a mládeže Olomouc   

 

Akci finančně podporují statutární město Olomouc a MŠMT ČR prostřednictvím ČSOP.  
 
Další pomoc poskytují: Krajský úřad Olomouckého kraje. a Rozárium a Botanická zahrada Flora Olomouc 

Základní kolo soutěže bude v pátek 28. dubna v olomouckém Rozáriu a Botanické 
zahradě.  
O celé soutěži se více dozvíte zde: http://www.zlatylist.cz. Zde najdete také informace o 
dobrovolných úkolech.  

 

PŘIHLÁŠENÍ 
Nejpozději do 10.4.2023 na adresu:  
Jaroslav Marx, DDM Olomouc, 17. listopadu 47, 77900 Olomouc nebo panda@ddmolomouc.cz,  
po tomto datu obdržíte podrobné informace o základním kole (doba startu atp.). 
Obsah stanovišť na stezce vychází z našich zkušeností na národním kole této soutěže.  
Startovat budeme průběžně od 8.30 h (podle počtu a možností přihlášených družstev), v přihlášce vyznačte, 
prosím, dobu, ve které se soutěže můžete zúčastnit. 
Předpokládáme tato stanoviště:  

Ochrana přírody – činnost kolektivu během roku zaměřená na ochranu přírody * CHKO a NP České 
republiky * květiny lesů, luk a mokřadů * dřeviny naší přírody * bezobratlí živočichové lesů, luk a vody * ryby našich 
vod * obojživelníci a plazi naší přírody * ptáci naší přírody * savci lesů, luk a vody naší přírody * geologie a 
geomorfologie, děti budou na stezce přibližně 2 hodiny. Mladší a starší děti budou mít odlišné otázky. 
 

Na stanoviště ochrana přírody – praxe je vhodné donést nějakou písemnou dokumentaci o poznávací či 
ochranářské činnosti kolektivu. Děti zde budou 5 minut povídat o tom, co s kolektivem dělají pro poznávání nebo 
ochranu přírody.  
Družstvo soutěží buď v kategorii mladších (všichni jeho členové jsou ve věku nejvýše do 6. třídy školní docházky) 
nebo v kategorii starších (členové družstva do 9. třídy školní docházky). 

Kolektiv je v každé kategorii reprezentován šestičlenným družstvem, které se při soutěži dělí na dvě 
tříčlenné hlídky (3+3), výjimečně 3+2 nebo 2+2. Hodnoceno je celé družstvo, výsledky obou hlídek se tedy 
sečtou. Družstvo může být tvořeno i hlídkou 3+0, tzn. ale, že její výsledek je x+0 bodů.  

Každý oddíl nebo škola mohou do soutěže vyslat jedno družstvo do každé kategorie, při větším zájmu 
doporučujeme uspořádat výběrové školní kolo. 

Účastníkům z rozpočtu základního kola soutěže nelze proplatit jízdné ani zajistit občerstvení. 
Výsledky budou známy po skončení soutěže, podrobné výsledky budou zveřejněny na stránkách DDM Olomouc.  
Ceny a diplomy si bude možné vyzvednout v DDM Olomouc na oddělení přírodních věd v dalších dnech, soutěžící 
nebudou tedy muset čekat až do konce základního kola. První kolektiv v každé kategorii postupuje do krajského 
kola, které proběhne v pátek 19. května 2023. V případě vítězství loňských vítězů do krajského kola postupuje i 
kolektiv na druhém místě, a to v obou kategoriích. 
V krajském kole předpokládáme navíc také stanoviště zaměřené na astronomii, meteorologii nebo globální 
problémy životního prostředí. Rádi zodpovíme veškeré vaše další dotazy k soutěži. S pozdravem Jaroslav Marx 
 
Dům dětí a mládeže Olomouc, 17. listopadu 47, 77900 Olomouc 

panda@ddmolomouc.cz      www.ddmolomouc.cz     tel.: 725 922 621 
 
 

 
 

...................................................................................................................................................... 
 

Přihláška do olomouckého základního kola Zlatého listu 28.4.2023  
Název kolektivu /     třída:                                  věková kategorie: ML/ST 
Můžeme se zúčastnit v době od             do                  hodin  

(dobou startu se budeme snažit vám vyjít vstříc) 
Adresa: 
 
 
Kontakt na vedoucího kolektivu nebo učitele 
jméno: 
telefon, e-mail:                  

podpis:  
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