
Lesy se neustále mění. V posledních několika letech poškozují jejich zdravotní stav 
klimatické změny, jejichž důsledkem jsou jevy související s prudkými výkyvy počasí a sucho, jež 
způsobuje chřadnutí stromů. Lesu i jeho obyvatelům může člověk alespoň z části pomáhat překonat 
toto obtížné období. Poničené části lesa lze nahradit lesem novým. 
Pomáhat můžeme i jeho obyvatelům, kterým se dnes jejich domov mění před očima – ať už jde 
o lesní zvěř, ptáky, obojživelníky. Je možné zadržovat vodu v krajině či budovat nebo obnovovat 
vodní plochy v lesích. Každý z nás může lesu pomoci i tím, že se k němu bude chovat ohleduplně, 
udržovat při pobytu v lese pořádek a chovat se zodpovědně k rostlinám a živočichům.

Chceme, aby se mladí autoři zamysleli nad tím, co lesu škodí, jakým způsobem mohou našim lesům 
pomáhat a své nápady či návrhy ztvárnili formou obrázku, vytvořeného libovolnou výtvarnou technikou.  

Práce odevzdejte nebo pošlete do knihovny 

PODMÍNKY SOUTĚŽE:

Soutěží pouze jednotlivci, každý může odevzdat 1 práci.  Výtvarné práce ve formátech A5, A4 nebo A3 
mimo trojrozměrné práce soutěžící předají do 25. 6. 2019 v zapojených knihovnách nebo je zašlou 
na jejich adresu. 

Nejlepší práce z knihoven Karlovarského kraje postupují do finále v Krajské knihovně Karlovy Vary.

Vyhodnocení nejlepších prací a vernisáž výstavy proběhne 3. 10. 2019 v 16.00 hodin v sálu krajské knihovny 
ve Dvorech. Výstava prací bude probíhat ve vstupních prostorách knihovny od 3. 10. do 30. 10. 2019.

VÝTVARNÉ PRÁCE MUSÍ OBSAHOVAT ÚDAJE: 
název místní knihovny, jméno autora, věk, třída, soutěžní kategorie (doplní knihovna),
název a adresa školy, adresa autora výtvarné práce, e-mailová adresa autora.
Během soutěže a vyhlašování výsledků bude knihovna nakládat s výše uvedenými osobními údaji 
účastníků soutěže. Po skončení soutěže resp. výstavy budou tyto údaje vymazány. 

Z vyhlášení výsledků soutěže bude pořizována fotodokumentace, 
která bude dále prezentována na webech pořadatelů, fb apod. a v tiskových zprávách.
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10. ročník výtvarné soutěže

Soutěž je určena pro děti z mateřských a základních škol včetně škol uměleckých.

..................................................................................

LESY KOLEM NÁS
aneb Jak pomáháme lesu,
kdo a co lesu škodí
a jak lesu a jeho obyvatelům
můžeme pomoci


