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V  reprezentačních prostorách Magistrátu města 
Frýdek – Místek se dne 10. listopadu 2021 v  do-
poledních hodinách sešli vítězové grafické soutěže 
o nejvydařenější protidrogový plakát, kterou orga-
nizovala Národní protidrogová centrála SKPV PČR 
ve spolupráci s Odborem sociální péče a Odborem 
bezpečnostních rizik a prevence kriminality města 
Frýdek – Místek. Jednalo se již o 10. ročník soutě-
že, který je vyhlašován celorepublikově příslušnými 
magistráty na základě analýzy zájmu jednotlivých 
škol a jejich žáků.  Stěžejním smyslem celé soutěže 
je širší zapojení nejen odpovědných orgánů státu 
a  dalších institucí, ale právě také studentů, kteří 
svým vlastním grafickým pojetím zobrazili škodli-
vost a rizika užívání návykových látek a skutečnost, 
že užívání drog není normální. Do soutěže se zapo-
jili žáci středních škol a 2. stupně ZŠ. 

Soutěž byla vyhlášena již v  říjnu 2019, ale 
vzhledem k  nepříznivé epidemiologické situaci  
i  přijatým opatřením jsme byli nuceni vyhlášení 
a ocenění vítězů několikrát odložit. 

Ocenění studentům předali primátor měs-
ta Frýdku-Místku Petr Korč, ředitel Národní 
protidrogové centrály brig. gen. PhDr. Jakub 
Frydrych a  náměstci primátora Frýdku-Míst-
ku. Věříme, že i  přes obtíže způsobené obdobím 
spojeným s  onemocněním covid-19, bude projekt 
nadále pokračovat i  v  budoucnu za neztenčeného 
zájmu ze strany všech zúčastněných.
   

V projektu byly vyhlášeny dvě kategorie – základní 
školy a střední školy – a komise vybírala z 30 sou-
těžících. Finále mělo následující vítěze:
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Abstrakt: Autorka v příspěvku popisuje vyhodnocení projektu „Správným směrem“  
ve Frýdku-Místku a předání ocenění vítězům, které muselo být odloženo  vzhledem 
k nepříznivé epidemiologické situaci s onemocněním Covid-19. Národní protidro-
gová centrála SKPV PČR drží své slovo a předala vítězům ocenění za jejich příspě-
vek do protidrogové prevence.
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• 1. kategorie ZŠ:
1. místo Aneta Krumpochová, ZŠ Lískovec,
2.  místo Miroslava Poledníková, ZŠ Lískovec,
3. místo Nela Bebková, ZŠ Lískovec.

• 2. kategorie SŠ:
1. místo Radek Dvořák, SŠ IT,
2. místoTereza Zedníková, SŠ IT,
3. místo Daniela Jurečková, SŠ IT.

Výhercům ještě jednou gratulujeme a všem zúčast-
něným děkujeme.
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Abstract: The author of the article describes the 
evaluation of the project „Správným směrem“  
in the town of Frýdek-Místek and the award cere-
mony, which had to be postponed due to the unfa-
vorable epidemiological situation. National Drug 
HQ keeps its word and awarded the winners of 
anti-drug prevention project. 
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Obr.1.- Setkání a vyhlášení vítězů v úzkém kruhu 
(Zdroj: René Stejskal)

Obr.2.- Předávání ocenění vítězům                                                        
 (Zdroj: René Stejskal)

Obr.3 – Organizátoři projektu  
(Zdroj: René Stejskal) 

Obr. 4 – Ocenění studenti se svými grafickými pracemi
(Zdroj: René Stejskal)




