
Lesy České republiky s. p., Krajské ředitelství Karlovy Vary  
a Krajská knihovna Karlovy Vary 

 
vyhlašují 

8. ročník výtvarné soutěže 
 

"LESY KOLEM NÁS" 
aneb  

 
Motto  
V tajemných zákoutích lesů se odehrává děj mnoha fantastických příběhů. V nich se les stává 
domovem bezpočtu pohádkových bytostí – těch dobrých i těch zlých. A protože dosud nikdo 
nevydal „Atlas lesních pohádkových bytostí Karlovarského kraje“, je letošním úkolem 
pro nejmladší generaci výtvarníků jeho vytvoření.  
 
Úkolem je zpracovat výtvarné dílo ztvárňujícího některou z lesních pohádkových 
bytostí. Dílo se stane jedním z listů Atlasu pohádkových bytostí Karlovarského kraje. 
 
Karlovarský kraj je plný zajímavých míst spojených s legendami a pověstmi. Některá místa jsou 
jedinečná a pro náš kraj charakteristická ať už jsou to temné štoly, horké prameny, močály, 
divoké hory, ale také překrásné louky a hluboké lesy a lesní paseky.  
 
Inspirací pro výtvarníky mohou být pohádkové knihy, regionální pověsti spojené s naším 
krajem a pobyt v jeho krásné přírodě. Jejich fantazie může stvořit zcela neznámé a dosud 
neobjevené tajemné pohádkové bytosti nebo zobrazit postavy již popsané, ale viděné jinýma 
očima. 
 
Poslání soutěže: 
Podpora výtvarné reflexe zážitků dětí, získaných četbou knih a návštěvou lesa a rozvoj jejich 
fantazie a poukázání na bohatou slovesnou historii kraje. 
 
Soutěž je určena pro děti z mateřských a základních škol včetně škol uměleckých. 
 
Místo soutěže a činnosti: 
Knihovny kraje - vyhlášení soutěže v místě, sběr prací, vyhodnocení prací, výstava (červenec – 
srpen), zaslání vybraných prací do krajské knihovny. 
Krajská knihovna -  zpracování pravidel, oslovení knihoven kraje, shromáždění vybraných prací 
z knihoven, vyhodnocení nejlepších prací v kraji a zpracování jejich databáze, slavnostní 
vyhlášení vítězů, výstava (říjen). 
Lesy ČR: spolupráce při přípravě soutěže, účast na vyhodnocení soutěže, oslovení a pozvání 
výherců na slavnostní vyhlášení, zajištění cen pro vítěze, slavnostní vyhlášení vítězů. 
 
Podmínky soutěže: 
Soutěží pouze jednotlivci. Výtvarné práce (kresby, malby, koláže apod.) - formát A5, A4 
nebo A3; (s ohledem na kapacitní možnosti výstavních prostor bohužel nemůžeme 
do soutěže přijímat trojrozměrné prostorové práce), soutěžící předají do 19. 6. 2017 v 
zapojených knihovnách nebo je zašlou na jejich adresu.  
Výtvarné práce je nutno opatřit na zadní straně následujícími údaji (kontroluje a 
případně doplní zástupce zapojené knihovny): viz tabulka jako příloha 



Název zapojené knihovny, jméno autora, věk, třída, soutěžní kategorie – doplní 
knihovna, název a adresa školy, adresa autora výtvarné práce; e-mailová adresa 
autora. 
 
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) 

Zvláštní kategorie  

Umělecké školy: děti 6 – 11 let 

Umělecké školy: děti 12 – 15 let 

 
Nepřijímáme skupinové práce. 
Práce odevzdané do soutěže se účastníkům nevrací, o jejich dalším využití 
rozhodují vyhlašovatelé soutěže. 
 
Prosíme, věnujte pozornost vyplnění identifikačních údajů viz příloha níže. Chybí-li 
tyto údaje, je obtížné hodnotit a posléze kontaktovat autory oceněných prací. 
 
Není povinnost naplnit všechny kategorie. 
V každé kategorii knihovny vyberou tři nejlepší práce – možno poslat i méně vyhodnocených 
prací, jestliže neobsadíte první tři místa. Vybrané práce zašlete do Krajské knihovny Karlovy 
Vary. Dále můžete připojit některé další zdařilé práce, které sice nebudou ve finále hodnoceny, 
ale mohou být vystaveny – vždy je potřeba na výstavě doplnit vítězné práce ještě dalšími dílky.  
 
Vyhodnocení soutěže: 
V knihovnách zapojených do soutěže proběhne vyhodnocení nejlepších prací v každé kategorii 
a v měsících červenec a srpen výstava těchto prací.  
 
Tři vybrané práce z každé soutěžní kategorie postupují do finále v Krajské knihovně Karlovy 
Vary, kde při vernisáži výstavy 4. 10. 2016 (16.00, sál KK) budou vyhlášeny 
výsledky celé soutěže a vítězům budou předány odměny, které věnují Lesy ČR. Oceněné 
práce budou vystaveny v hale KK od 6. 10. do 27. 10. 2016 a zveřejněny na 
internetových stránkách pořadatelských organizací. 
Harmonogram:  
 
Oslovení knihoven a zaslání propozic  do 18. 3. 2017  

Přihlášení knihoven  do 7. 4. 2017 

Tisková zpráva  do 13. 4. 2017 

Sběr výtvarných prací v zapojených knihovnách  2. 5. – 20. 6. 2017 

Vystavení prací v zapojených knihovnách  červenec - srpen 

Zaslání vybraných prací do KK  do 7. 9. 2017 

Vyhodnocení prací v KK  11. 9. 2017, 9.00 sál 

Zaslání tabulky s vítězi Lesům  do 12. 9. 2017 

Pozvání vítězů do KK (mailem, dopisem)  do 19. 9. 2017 

Vyhlášení výsledků a vernisáž            3. 10. 2017, 16.00 sál 

Výstava  3. 10. – 27. 10. 2017 hala KK 

 

 

Informace a kontakt:  
Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary 



Jitka Svobodová, e-mail: svobodova@knihovnakv.cz, http://www.knihovnakv.cz  
Lesy ČR, Krajské ředitelství Karlovy Vary, Krušnohorská 7, 360 10 Karlovy Vary 
Svatopluk Šedivý, e-mail: sedivy@lesycr.cz, http://www. lesycr.cz, 
https://www.facebook.com/lesycr.cz 
 
 

Příloha – identifikační údaje – vyplněné vždy nalepit na zadní stranu výkresu 
 
KNIHOVNA 
 

    

jména a příjmení autora 
 

 

věk autora, třída 
 

 

soutěžní kategorie – vyplní 
knihovna nebo škola 
 

 

adresa autora  
 

e-mail autora (nebo jeho zástupců) 
a telefon 
 

 

název a adresa školy 
 

 

NÁZEV ROSTLINY: 
 

 

Místo výskytu rostliny:  

 


