
Výtvarná soutěž „Lesy a příroda kolem nás“ – 2. ročník 

Vzhledem k pozitivnímu ohlasu na první ročník výtvarné soutěže byl v listopadu 2011 vyhlášen 
druhý ročník výtvarné soutěže. 

Podmínky soutěže zůstávají podobné, došlo ke změně soutěžních kategorií a termínů tak, aby byly 
výsledky krajského kola vyhlášeny do konce školního roku 2011/2012. 

Nové soutěžní kategorie: 

 I. kategorie - děti v mateřských školách 
II. kategorie - žáci 1. - 2. třídy základní školy 
III. kategorie  - žáci 3. - 4. třídy základní školy 
IV. kategorie - žáci 5. - 6. třídy základní školy 
V. kategorie - žáci 7. - 9. třídy základní školy  
VI. kategorie – žáci speciálních škol 
VII. kategorie – žáci uměleckých škol 

 
Vyhodnocení soutěže: 

V knihovnách zapojených do soutěže (20 knihoven) proběhly v měsících březen až duben 2012 
výstavy výtvarných prací a zároveň vyhodnocení nejlepších prací v každé obsazené kategorii.  

V každé obsazené kategorii vybraly zapojené knihovny tři nejlepší práce a tyto vybrané nejlepší práce 
zaslaly zúčastněné knihovny do Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích do krajského 
finále, kde při vernisáži výstavy dne 7. 6. 2012 byly vyhlášeny výsledky soutěže a předány odměny 
vítězům. Výstava nejlepších soutěžních prací: od 7. 6. 2012 2. patro Jihočeské vědecké knihovny v 
Českých Budějovicích, pobočka Lidická 1, České Budějovice, během prázdnin prostory ZOO Ohrada a 
od září 2012 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, pobočka Na Sadech 

Oceněné práce jsou také zveřejněny na internetových stránkách pořadatelských organizací. 

http://www.lesycr.cz/o-nas/casopis-lesu-zdar/Stranky/lesy-cr-ve-spolupraci-s-jihoceskou-
vedeckou-knihovnou-v-ceskych-budejovicich-vyhlasily-vysledky-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_2012 

V současné době připravujeme třetí ročník soutěže, předpokládané vyhlášení v listopadu 2012. 

Vyhodnocení soutěže: 

V knihovnách zapojených do soutěže proběhne v měsících březen až duben 2013 výstava výtvarných 
prací a zároveň vyhodnocení nejlepších prací v každé obsazené kategorii.  

V každé obsazené kategorii vyberou zapojené knihovny tři nejlepší práce a tyto vybrané nejlepší 
práce zašlou zúčastněné knihovny do Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích do 
krajského finále, kde při vernisáži výstavy dne 5. 6. 2013 budou vyhlášeny výsledky soutěže a předány 

http://www.lesycr.cz/o-nas/casopis-lesu-zdar/Stranky/lesy-cr-ve-spolupraci-s-jihoceskou-vedeckou-knihovnou-v-ceskych-budejovicich-vyhlasily-vysledky-vytvarne-souteze.aspx?retUrl=%2fo-nas%2fcasopis-lesu-zdar%2fStranky%2farticlelist.aspx%3frubric%3dD%25c4%259btem
http://www.lesycr.cz/o-nas/casopis-lesu-zdar/Stranky/lesy-cr-ve-spolupraci-s-jihoceskou-vedeckou-knihovnou-v-ceskych-budejovicich-vyhlasily-vysledky-vytvarne-souteze.aspx?retUrl=%2fo-nas%2fcasopis-lesu-zdar%2fStranky%2farticlelist.aspx%3frubric%3dD%25c4%259btem
http://www.lesycr.cz/o-nas/casopis-lesu-zdar/Stranky/lesy-cr-ve-spolupraci-s-jihoceskou-vedeckou-knihovnou-v-ceskych-budejovicich-vyhlasily-vysledky-vytvarne-souteze.aspx?retUrl=%2fo-nas%2fcasopis-lesu-zdar%2fStranky%2farticlelist.aspx%3frubric%3dD%25c4%259btem
http://www.lesycr.cz/o-nas/casopis-lesu-zdar/Stranky/lesy-cr-ve-spolupraci-s-jihoceskou-vedeckou-knihovnou-v-ceskych-budejovicich-vyhlasily-vysledky-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_2012


odměny vítězům. Oceněné práce budou také zveřejněny na internetových stránkách pořadatelských 
organizací. 

Zaslání vybraných prací do Jihočeské vědecké knihovny do krajského kola: do 13. 5. 2013 

Vyhodnocení nejlepších: 5. 6. 2013 - přednáškový sál Jihočeské vědecké knihovny v Českých 
Budějovicích, Lidická 1, České Budějovice 

Výstava nejlepších soutěžních prací: od 5. 6. 2013 1. patro Jihočeské vědecké knihovny v Českých 
Budějovicích, pobočka Lidická 1, České Budějovice, během prázdnin prostory ZOO Ohrada a od září 
2013 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, pobočka Na Sadech 

 
Informace a kontakt:  
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Na Sadech 26 - 27, 370 59 České Budějovice 
Ludmila Talířová, e-mail: talirova@cbvk.cz , http://www.cbvk.cz   
 
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství České Budějovice, Rudolfovská 88-202, 371 36 České 
Budějovice, Ing. Kamil Bjaček, e-mail: bjacek.oi28@lesycr.cz , http://www.lesycr.cz  
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