
Výtvarná soutěž „Lesy a příroda kolem nás“ – 1. ročník 

Lesy České republiky, s.p., Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích a ZOO Ohrada  
vyhlásili pro nejmladší návštěvníky knihoven Jihočeského kraje 1. ročník výtvarné soutěže „Lesy a 
příroda kolem nás“ 

V přednáškovém sálu Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích byly ve čtvrtek 6. října 
2011 vyhlášeny výsledky dětské výtvarné soutěže, která od jara letošního roku probíhala na území 
Jihočeského kraje. 
 

Soutěž začala v jarních měsících obesláním všech knihoven v Jihočeském kraji a práce se 
v jednotlivých místech kraje sbíraly do 17. 6. 2011. V letních měsících byla díla vystavena 
v partnerských knihovnách a poté nejlepší zaslána do Jihočeské vědecké knihovny v Českých 
Budějovicích do krajského kola. Pětičlenná porota měla nelehkou úlohu vybrat vždy tři nejlepší 
práce dětí v pěti kategoriích. 

Soutěžní kategorie: 
I. kategorie - děti do 6 let (MŠ) 
II. kategorie - děti 6 - 8 let (1.- 2.ročník) 
III. kategorie  - děti 9 - 10 let ( 3.- 4.ročník) 
IV. kategorie - děti 11 - 12 let ( 5.- 6.ročník) 
V. kategorie - děti 13 - 15 let (7.- 9.ročník) 

Při vyhodnocení odborná porota mimo soutěžní kategorie ocenila kolektivní práci žáků 6. třídy 
(2010/2011) ZŠ Mistra Jana Husa v Husinci, autorů Encyklopedie Šumavy pro nevidomé a dále čtyři 
díla žáků uměleckých škol, u nichž ocenila jejich umělecké ztvárnění. 

Při vernisáži výstavy dne 6. 10. 2010 v 16:00 v přednáškovém sálu Jihočeské vědecké knihovny v 
Českých Budějovicích byly vyhlášeny výsledky celé soutěže a předány odměny vítězům, které 
věnují Lesy ČR.  

Výstava vítězných prací proběhla ve dnech 6. 10. – 31. 10. 2011 v prvním patře Jihočeské vědecké 

knihovny v českých Budějovicích na Lidické ulici a v měsíci listopadu a prosinci 2011 v prostorách 

ZOO Ohrada. Oceněné práce jsou zveřejněny také na internetových stránkách pořádajících 

organizací –http://www.lesycr.cz/o-nas/casopis-lesu-zdar/Stranky/vysledky-detske-vytvarne-

souteze.aspx?retUrl=%2fo-nas%2fcasopis-lesu-

zdar%2fStranky%2farticlelist.aspx%3frubric%3dD%25c4%259btem 

http://www.cbvk.cz/index.php?lang=CZ&s=ctenari&pg=archiv_vystavy_2011 
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