
 
 
 

Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé, vážení rodiče a ostatní zájemci, 
Městská knihovna v Českém Krumlově vyhlašuje  

 19. ročník výtvarné a literární soutěže. Letošní téma je: 
 

MŮJ RADOSTNÝ SVĚT 
 

 
Taky se vám zdá, jako bychom se poslední dobou málo radovali? 
Neprožíváme právě lehkou dobu, ale radost můžeme mít i z maličkostí… 
Třeba jsme byli na zajímavém místě o prázdninách, každý den chodíme 
na procházky s milovaným pejskem, rozkvetla nám hezká květina, někdo z vás 
vyhrál sportovní soutěž, jiná si pořídila nový účes, ti menší viděli krásnou 
a napínavou pohádku… Radost můžeme mít i z toho, že se máme rádi. 
Namalujte třeba i maminku, tatínka nebo celou rodinu, své oblíbené místo, 
kam rádi chodíte, vlastně opravdu cokoli, z čeho máte radost! A když všechny 
ty malé i větší radosti dáme na výstavě dohromady, vytvoříme společně 
RADOSTNÝ SVĚT! 
Kdo nechce nebo neumí malovat, může nám o své radostné chvíli nebo 
zážitku také napsat příběh, povídku nebo básničku. 
Moc se na vaše díla těšíme! 
 
PROPOZICE SOUTĚŽE: 
 
Soutěž je určena pro děti a mládež do 15 let včetně z Českého Krumlova 
a českokrumlovského regionu. Má dvě samostatné části – výtvarnou 
a literární. Ve výtvarné části je rozdělena do 3 věkových kategorií: předškolní 
děti a děti z 1. třídy ZŠ (do 6 let), děti z 1. až 5. třídy (7 až 11 let) a děti z 6. až 
9. třídy ZŠ a prvních ročníků osmiletého a šestiletého gymnázia (12 až 15 let). 
V literární jsou to 2 kategorie: děti z 1. až 5. třídy ZŠ (6 až 11 let) a děti z 6. až 
9. třídy včetně gymnázia (12 až 15 let). 
Ve výtvarné části není omezen formát ani technika, pouze nedoporučujeme 
používat fixy. 
Pokud budete používat křídy a uhel, prosíme o zafixování obrázku, aby se 
nerozmazával! 
POZOR! Nezafixované obrázky budou z hodnocení poroty vyřazeny!!! 
V literární části není omezen žánr ani rozsah, pouze je třeba práci odevzdat 
čitelně napsanou (možno i ručně, jen ne obyčejnou tužkou – kvůli skenování 



pro porotu), ještě lepší pro nás i porotu bude odeslání práce přímo 
elektronickou poštou. 
Mail: jelinkova@knih-ck.cz . 
 
Počet prací, které může jednotlivec do soutěže přihlásit, také není omezen. 
Jednotlivec může obeslat obě části soutěže – výtvarnou i literární. 
Pouze prosíme, aby se obě kategorie oddělovaly, takže nedoprovázejte 
literární práce ilustracemi uvnitř textu (můžete na stejné téma vytvořit text 
i obrázek, ale samostatně). 
 
Každá práce musí mít na rubu čitelně napsané jméno a příjmení, věk 
dítěte, školu a třídu, kterou dítě navštěvuje! Pro snazší komunikaci 
v případě ocenění dítěte prosíme o uvedení kontaktu – nejlépe mailové 
adresy, na kterou bychom mohli odeslat pozvánku na vyhlášení vítězů. 
 
NEPŘEHLÉDNĚTE!  
Svou dobrovolnou účastí v soutěži vyslovuje účastník soutěže svůj 
souhlas s tím, aby jím vytvořené autorské dílo bylo v souladu s § 61 
zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, užito tak, že bude veřejně 
vystaveno v místě sídla vyhlašovatelů soutěže a na jejich internetových 
stránkách nebo otištěno  
ve sborníčku prací ze soutěže. 
 
Soutěž je vyhlášena k 5. 9. 2022. Práce můžete odevzdávat v oddělení 
pro děti Městské knihovny v Českém Krumlově do pátku 4. 11. 2022 včetně. 
Po vyhodnocení odbornou porotou proběhne slavnostní vyhlášení výsledků 
ve středu 30. 11. 2022 od 16 hodin v Prokyšově sále (v objektu knihovny). 
Všechny práce budou vystaveny v prostorách oddělení pro děti Městské 
knihovny v Českém Krumlově v době od 30. 11. 2022 do 3. 2. 2023. 
 
Bližší informace můžete získat u p. Heleny Jelínkové, knihovnice oddělení 
pro děti Městské knihovny v Českém Krumlově. 
 
Telefon: 380716385.                                          E-mail: jelinkova@knih-ck.cz 
 
 

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST A SPOLUPRÁCI S VÁMI! 
 

PROSÍME O PEČLIVÉ PŘEČTENÍ A DODRŽENÍ  
VŠECH POKYNŮ A PRAVIDEL!  

DĚKUJEME!  
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