
20 1 7

VYHODNOCENÍ ZA ROK 2019

c l a s s  o fEnvironmentální Cena

Josefa Vavrouška

www.cenajosefavavrouska.cz



Není to vidina velkého dobra,
jež na nás kdesi čeká.

Je to docela prozaická výzva
neztrácet čas sněním

o budoucím dobru, nýbrž
už dnes se rozhodně postavit
spoustě malých i větších zel.

Josef Vavroušek

www.cenajosefavavrouska.cz



V roce 2020 si připomněla Nadace Partnerství za podpory rodiny Vavrouškových 
a dalších partnerů již po 24. osobnost Josefa Vavrouška a ocenila ty, kteří navazují
na jeho myšlenky a odkaz. Letošnímu ročníku předcházela důkladná příprava
včetně organizace focus group s členy poroty i nezávislými osobnostmi v září 2019,
která přinesla důležité podněty pro inovace dalších ročníků ceny. 

Aby se cena stala atraktivní i pro mladší věkové skupiny a bylo možné mladým
lidem lépe přiblížit osobnost a dílo Josefa Vavrouška, byla ustanovena nová
kategorie Ekozásek roku, jejímž partnerem se stala přímo rodina Vavrouškova.

Nová kategorie doplnila již tradiční cenu za Výjimečný počin a Dlouhodobý přínos.
Nově také nese cena v názvu Environmentální, aby bylo snazší ji tematicky zařadit.
Modernizací také prošla webová stránka ceny a vizuální podoba dalších materiálů.

I do budoucna bude Nadace Partnerství jako organizátor ceny usilovat o další
inovace ve spolupráci s rodinou Vavrouškových a partnery. Díky těmto posunům se
letošní ročník ceny setkal s mnohem větším ohlasem veřejnosti i medií, a to i přes
komplikace způsobené výjimečným stavem.

Miroslav Kundrata
Ředitel pro strategii
Nadace Partnerství
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čtvrt století od tragédie v Tatrách Vavrouškův odkaz dále žije
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v číslech

24. ročník ceny

mediálních výstupů
než v roce 2019
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noví partneři ceny
nominací více než

v předešlém ročníku

36 nominací

4 udělené ceny

13 partnerů  ceny

14 členů  poroty

150 z toho pětina mladš ích 33 let

180

183

+

hostů  na vyhlášení v Senátu

mediálních výstupů

to odpovídá 16,4 milionu oslovených l idí  kumulovaně

mediální  dosah GRP

%
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Environmentální Cenu Josefa Vavrouška a slavnostní vyhlášení by nebylo možné
uskutečnit díky spolupráci a podpoře rodiny Vavrouškových a významných partnerů
z řad soukromých firem, vzdělávacích a výzkumných institucí i veřejné správy nebo
autora originálních skleněných plastik, Vladimíra Kleina.

naši partneři s námi šíří Vavrouškovy ideály

děkujeme!



nominace
2020

36 osobností
environmentální
scény

Sběr nominací od veřejnosti probíhal pomocí
vylepšeného webového formuláře čtvt roku.

O prestižní titul se letos ucházeli nově lidé do 33 let
v kategorii Ekozásek. O toto nové ocenění se utkalo
celkem devět mladých nadějí.

Na ocenění za výjimečný počin se letos sešlo dvanáct
osobností s projekty, které v posledních pěti letech
přispěly k prosazování udržitelného způsobu života
nebo k ochraně přírody a životního prostředí.

V letošním ročníku se také opět sešla významná
jména českých a slovenských environmentálních
osobností. Nominaci za dlouhodobý přínos k
praktickému prosazování udržitelného způsobu
života a ochraně přírody a životního prostředí jich
získalo celkem patnáct. 

Porota zasedla k jednání vzhledem k probíhající
pandemii COVID-19 a nouzovému stavu on-line,
a to za tradičního předsednictví Vladimíra Kořena.
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Monika Hlávková
Koordinátorka ceny



slavnostní vyhlášení

již potřetí v Senátu
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Slavnostní vyhlášení bylo vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci posunuto
z původně tradičního červnového termínu Světového dne životního prostředí
na 16. července 2020.

Slavnostní akt udělování cen se už potřetí konal ve spolupráci s Výborem pro územní
rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu České republiky.  

Gestorkou akce se stala senátorka Jitka Seitlová a vyhlášení moderovala dvojice
Vladimír Kořen a Lucie Smolková.

Vyhlášení se účastnily zpravodajské štáby České televize, TV NOVA, Českého
rozhlasu a zástupci dalších médií. Společenské setkání po slavnostním vyhlášení
zpříjemnila možnost prohlídky Valdštejnského paláce a skvělá vína společnosti
Znovín, partnera ceny.





laureáti za rok 2019

Oceněn za práci ve
Společnosti pro trvale
udržitelný život, aktivní
osvětovou činnost a rozvoj
odkazu Josefa Vavrouška.

JIŘÍ  DLOUHÝ
ZA DLOUHODOBÝ PŘÍNOS

JANA DRÁPALOVÁ
ZA VÝJIMEČNÝ POČIN

SESTRY VÍRAVOVY
ZA EKOZÁSEK ROKU

KRISTINA KLOSOVÁ
ZA EKOZÁSEK ROKU IN MEMORIAM

Oceněna za postupnou
přeměnu panelákového
sídliště Brno-Nový Lískovec
na klimaticky zodpovědnou
městskou čtvrť.

Oceněny za osvětovou
činnost v oblasti ochrany
životního prostředí
mezi vrstevníky a Youtube
kanál SESTRY V AKCI
za záchranu života.

Oceněna za podíl na založení
skupiny Limity jsme my,
organizaci českého
Klimakempu a nastolení
tématu udržitelného
aktivismu.



média a ohlas ceny
V průběhu celého ročníku jsme připravili
12 tiskových zpráv, z toho 7 regionálních mutací.
Na samotné vyhlášení jsme nachystali detailní
presskit s texty, fotografiemi a videi laureátů.

To vše se nám zúročilo rekordním počtem
mediálních výstupů jak ze samotného vyhlášení,
kdy večer přenášely štáby České televize
a TV NOVA, tak v řadě reportáží a rozhovorů
s vítězi, které publikoval Český rozhlas,
MF Dnes, Aktuálně, Deník Referendum či DVTV.

 Celkem letos o ceně vyšlo 180 článků a reportáží.

Petr Kazda
Ředitel Nadace Partnerství





u d á l o s t i  a  m i l n í k y
NEJBL IŽŠ Í
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Debata s laueráty na MFF EKOFILM16. 10. 2020 

11–01/2021 Jednání s partnery a porotou o dalš ích
zlepšeních ceny a zvyšování jejího dopadu

Zajištění termínu a prostor pro slavnostní
vyhlášení v Senátu

01/2021

01/2021 Zajištění mladého hudebního interpreta
ze školy Magdaleny Kožené

Start nominací pro Environmentální
Cenu Josefa Vavrouška za rok 2020

02/2021

02–04/2021 Kampaň  pro získání kvalitních nominací

Mediální kampaň  zaměřená na propagaci
nových laureátů  i  dosavadních výsledků

04–06/2021

5. 6. 2021 Vyhlášení jubilejního 25. ročníku ceny

Originální skleněné plastiky už  III.  rok pro oceněné vytvář í  akademický malíř  Vladimír Klein.



r o z v í j í m e  o d k a z
e k o l o g i c k é h o

v i z i o n á ř e
a  p ř e d á v á m e  j e j

d a l š í  g e n e r a c i

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno

Monika Hlávková
 +420 725 782 227

monika.hlavkova@nap.cz
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pořadatel
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