TISKOVÁ ZPRÁVA
Zlínské studentky mají druhé místo v soutěži Stavby z vlnité lepenky
23. června 2017 – Střední průmyslová škola Zlín skončila na druhém místě v 11. ročníku
soutěže Stavby z vlnité lepenky. Mladé stavařky ze Zlína Daniela Černá, Pavlína Krajčová a
Jana Hyánková vytvořily model s názvem Hotel CéZetko. První místo získala Střední
průmyslová škola stavební Ostrava a třetí místo putuje do Střední průmyslové školy
stavební Pardubice. Novou kategorii „Nejlepší obal z vlnité lepenky na soutěžní stavbu“
opanovala Průmyslová střední škola Letohrad. Pořadatelem soutěže je Svaz výrobců
vlnitých lepenek ve spolupráci s obalovou společností EKO-KOM.
Finálové kolo a slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo v brněnském Pavilonu Anthropos
Moravského zemského muzea, které bylo letos partnerem soutěže. Vítězná škola získala ceny v
hodnotě 20 tis. Kč. Školy umístěné na druhém a třetím místě si odnesly ceny v hodnotě 10 tis. Kč
a 5 tis. Kč. Výherce nové kategorie „Nejlepší obal z vlnité lepenky na soutěžní stavbu“ obdržel
ceny v hodnotě 5 tis. Kč.
V letošním 11. ročníku bylo přihlášeno rekordních 30 škol z celé České republiky a celkem 44
modelů. Letošním úkolem pro mladé stavaře a stavařky bylo navrhnout originální atrakci, která
zviditelní Českou republiku v zahraničí. Studenti měli volnou ruku pro zpracování svého modelu,
nesměli však zkopírovat již existující stavbu nebo turistickou atrakci. Hodnotila se originalita,
neotřelá myšlenka a kreativita.
Cílem soutěže Stavby z vlnité lepenky je poukázat na ekologické klady vlnité lepenky používané
k výrobě obalů. Vlnitá lepenka je ekologicky zcela nezávadná, nezatěžuje životní prostředí a 100
% recyklovatelná.
Poznámky pro editory
Svaz výrobců vlnitých lepenek (SVVL):
Hlavním cílem českého Svazu výrobců vlnitých lepenek je propagace ekologického obalového materiálu –
vlnité lepenky. Svaz každoročně realizuje několik projektů, které mají na nutnost ochrany životního
prostředí upozornit. Vysoká odbornost SVVL je zaručena členstvím pěti nejvýznamnějších výrobců obalů
z vlnité lepenky v ČR. Členy svazu spojuje především vysoký standard kvality jejich výrobků a přesvědčení
o nutnosti osvěty v oblasti ekologie. Členové SVVL: Mondi Bupak, s. r. o., Model Obaly, a. s., DS Smith
Packaging Czech Republic, s. r. o., Smurfit Kappa Czech, s. r. o., THIMM Obaly, k. s.
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