Ve dneth 29. oř 30. dubno 20l0 se konolo Íinóle řtvného rořniku soulěie
Studentské proiekly 2oo9/2ol0 pořódoné spoleřnosti Špinor _ soílwoÍe.
Soutěž ie urřeno plo všethny typy škol v (eské republite-o no Slovensku,
které ve výute využivoiípřogÍomy Tulbo(AD o DAEX. (tvrtého ročniku
soulěže se zÚčostnilo 2l škol z českéo Slovenské republiky o pořodotelé
obdrželi telkem 4l sludenlskýth prod.
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Obhoioby
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V pIilbčhu l)r0zenta(c .rbhaiob hodlrotili slt
Zástupci neiúspěšnějšÍško|y V soutěži a oceněnísludenti. zprava vítězka soutěže Jana Bubákaýa

6lJPs HNN Hradec Králavé); 2 nisto v htavni kalegoni sautěŽe a cena n]édiÍ Micha: Papuga
(MENDELU V Bně' LDF). 1' nÍsto v nábylkářske katega Pavel Pl9a IstJPŠ HNN Hradec
Mgr' Váctav Kosina a lng' Luděk Jek: (sUPŠ HNN Hradec Králové)'
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Hlavní kategarii soutěže: Jana Bubáková' sl]Ps HNN Hradec Krátové
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