
zvíře není věc



Soutěž se koná pod záštitou starosty města Ing. Jana Jarolíma,
ve spolupráci se Zoologickou zahradou ve Dvoře Králové nad Labem. 

Zaměřuje se na vztah lidí ke zvířatům, která již od roku 2011
nejsou vykázána právními předpisy do postavení shodného

s věcmi, ale mají samostatnou kategorii. 

Gerard Durrel: 
Zvířata nemají kromě nás nikoho, kdo by se jich mohl zastat.  
Nemají nikoho kromě nás lidí, kteří žijeme spolu s nimi a měli  

bychom si uvědomit, že svět nepatří jenom nám. 

Soutěž se vypisuje v oborech kresba, malba, grafika,  
plastika a je určena pro čtyři věkové kategorie:

Mateřské školy a základní škola
 I. kategorie .................................................................. mateřská škola
 II. kategorie ........................................................................ 1.–3. třída ZŠ
 III. kategorie ........................................................................4.–6. třída ZŠ
 IV. kategorie .........................................................................7.–9. třída ZŠ

Základní umělecké školy
I. kat. 1.–5. roč., II. kat. 6.–9. roč., III. kat. 15–19 let
Uzávěrka soutěže je 28. února 2017.

Formáty prací jsou libovolné, označení prací musí obsahovat:
jméno autora • datum narození • kategorii • adresu autora 
•  název školy • adresu a telefon školy • jméno výtvarného pedagoga

Tři práce z každé kategorie budou vybrány odbornou porotou a oceněny 
na slavnostní vernisáži. Předsedou odborné poroty je akademický malíř 
Daniel Václavík. Výstava a slavnostní vernisáž vybraných prací se uskuteční
v září 2017 v ZOO Dvůr Králové nad Labem. Přihlášené práce zůstávají  
v majetku pořadatele a nevracejí se.  
Nepaspartované a nepodlepované práce zasílejte na adresu:
 Hankův dům MKZ, nám. Václava Hanky 299
 544 01  Dvůr Králové nad Labem

Těšíme se na Vaše krásné obrázky!

zvíře není věcHankův dům MKZ, Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje XIII. ročník výtvarné soutěže

motto: 

Každý slušný člověk ví,
že ten, kdo trápí slabé zvíře,
je pitomý surovec.
Vzpomeňte si na rytíře,
braňme malé, braňme němé,
braňme všechny ohrožené!
Zvíře přece není věc.

Daniela Fischerová
Spisovatelka, která byla v roce 2016 

pasována na Rytířku krásného slova
za svou literární tvorbu.


