TZ – soutěž Veselý stroj zaznamenala rekordní zájem

(Liberec 1. 6.) Rekordních více než tisíc sto prací se letos sešlo pořadatelům kreativní soutěže
Veselý stroj pořádané libereckou iQLANDIÍ a Nadačním fondem GAGO. Zásluhu na tomto počtu
mělo především rozšíření soutěže do tištěných časopisů. Několik desítek semifinalistů se dnes sešlo
hned v prvním možném termínu v libereckém iQPARKU k vyhlášení výsledků. Jak organizátoři
slibovali, nikdo neodešel s prázdnou.
Výtvarná soutěž Veselý stroj měla letos podtitul „… Zachraňuje přírodu“. Soutěž začala už před
koncem minulého roku, kdy měli její tvořiví příznivci možnost „dotahovat“ dle vlastní fantazie
jednoduché torrenty. Předkreslené tvary byly prezentovány na facebooku a především v časopisech
Mateřídouška a ABC, kde zaznamenaly obrovský zájem hlavně po vypuknutí pandemie, kdy musely
děti zůstat najednou doma a vymyslet si nějaký smysluplný program.

„Původní termín vyhlášení bohužel zhatila koronavirová situace“, posteskla si zakladatelka soutěže
Lidie Vajnerová. „Pro vyhlášení výsledků jsme zvolili první možný termín, první den otevření iQPARKU.
Abychom to desítkám semifinalistů trochu osladili, mají dnes vstup do všech expozic iQPARKu zdarma,
a to i se svým doprovodem“ dodává Vajnerová a navazuje: „Každý rok mě děti překvapí svou
imaginací a kreativitou. Letos jsme tu měli například jednu skvělou kolektivní práci – obrovské
leporelo z jedné školní družiny z Písku – ale Alexandr Dosoudil ze Svitav dokonce svůj výtvor sám
vytvořil ve 3D, poslal nám animaci jak stroj vyráběl a tištěný návod k použití. Po zásluze získal jak
věcnou cenu – tablet, tak předplatné ABC, které do iQLANDIE přivezl přímo šéfredaktor Zdeněk Ležák.
Výsledky soutěže:
Kategorie 3 – 6 let: Karina Lool, 6 let
Kategorie 7 – 12 let: 1. Alžběta Tyralová, 11 let, stroj „Seber to“, (který hlídá lidi, aby neodhazovali
odpadky a když už to udělají, napomene je)
2. František Štěpánek, 8 let, stroj „Kopírka na ohrožené druhy“
3. společně: David Marhoul, Albert Urgemann, Marie Krýchová, Veronika Růžičková, Nina Kačenová
Kategoire 13 – 15 let:
Společně: Tereza Pospíšilová, Václav a Zuzana Bílkovi
Porota ještě udělila speciální cenu Alexandru Dosoudilovi za výše zmíněný stroj „Zalesňovač“.
iQPARK otvírá se expozice dnes, na Den dětí. iQLANDIA se otvírá v pátek 5. června a již se na své
návštěvníky pilně připravuje.
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