
KOKOS MÍSTY ŽELVY 
 

Podmínky soutěže 
Zadání soutěže je navrhnou a vyrobit 3 designové předměty z kokosu /z tvrdé šlupky - kokosového ořechu. 
Předmětem může být šperk nebo drobný dekorativní předmět, např. lampa, jídelní nebo koupelnové předměty, které je 
možné následně vyrábět ručně, nebo za pomocí jednoduchého technického vybavení jako je bruska, lupenková pilka, 
vrtačka, popř. další menší elektrické nástroje bez velkého příkonu / na ostrovech je pouze el.generátor/, a ve velikosti 
vhodné pro leteckou přepravu do ČR. 
Následně odborná komise složená ze 7 renomovaných designérů a částečně z biologů působících v neziskovkách na 
ochranu přírody v Indonesii, vybere 3 vítězné autory, jejichž produkty by se daly vyrábět v místních podmínkách v 
Indonesii a prodávat v designových obchodech, výtěžek z prodeje by zajistil obživu řemeslníků na ostrovech a pomohl 
financovat chod neziskové org. na ochranu mořských želv-Chráníme mořské želvy z.s . Hlavní pozitivum je v náhradě 
želvího krunýře za materiál z kokosového ořechu, který je všude hojně dostupný. 
Vítězi soutěže bude uhrazena letenka a pobyt na tři týdny v Indonesii /Borneu v červenci 2018, další dva designéři 
budou mít hrazeny pobyt a cestu na ostrovy/bez letenky/. 
Tito 3 vybraní designéři by byli na základě povolení indonéské vlády pozváni do chráněné oblasti, kam jinak není 
možnost se dostat /4 ostrovy u Bornea v Indonesii/, kde by naučili místní řemeslníky vyrábět předměty z kokosu dle 
vlastních návrhů. 
Vítězné návrhy – designové šperky a předměty by byly představeny novinářům a veřejnosti a vystaveny po dobu 
jednoho měsíce v prostorách butiku NAVARILA. 
 
Termíny soutěže 
 30.3.2018 - termín vyhlášení soutěže, oslovení designérů 
 15.5.2018 - termín ukončení soutěže a předání přihlášených soutěžních produktů 
 25.5.2018 – vyhlášení 3.vítězů soutěže 
 14.6.2018 -vernisáž výstavy vybraných /nejenom vítězných / designérů a jejich návrhů 
15.6.-15.7. výstava vybraných /nejenom vítězných / designérů a jejich návrhů 
10.7.2018-30.7.2018 – cesta do Indonesie na ostrovy pro 3 vítězné designéry, zaučení místních řemeslníků 
  
1.cena v soutěži – pobyt v chráněné přírodní rezervaci v Indonesii, na ostrovech Derawan,Maratua, Bilang Bilangan a 
Mataha v délce 3 týdny, včetně hrazené letenky, cesty na ostrovy, ubytování, stravy- podmínkou je zaučení místních 
řemeslníků pro výrobů vlastních produktů. 
 
2.-3.cena v soutěži – pobyt v chráněné přírodní rezervaci v Indonesii, pobyt na ostrovech Derawan, Maratua, Bilang 
Bilangan a Mataha v délce 3 týdny, včetně cesty na ostrovy, ubytování, stravy, bez hrazené letenky - podmínkou je 
zaučení místních řemeslníků pro výrobů vlastních produktů. 
 
Odborná komise 7 členů 
1. Hana Svobodová-biolog a zakladatel org. Chráníme mořské želvy z.s. 
2. Martina Nevařilová-módní návrhářka 
3. Viktorie Beldová-šperkařka a vedoucí at.šperku/Scholastika 
4. Jan Bareš -Trash Hero 
5. Hanuš Lamr-šperkař 
6. Michaela Gubelová šéfredaktorka Xantypa 
7. Nemo Diving / China tours-sponzor       

 

              


