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Výtvarná soutěž  

na téma 
 

FRANTIŠEK KUPKA  

– MALÍŘ SVĚTA 

K výročí 150 let od narození světoznámého umělce, 

který vyrostl v Dobrušce 

 
 

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:   

předškoláci a žáci 1. stupně základních škol 

žáci 2. stupně základních škol 

studenti středních škol  
 

 

 

PRAVIDLA: 
1. Soutěž potrvá od 1. března do 30. června 2021 

2. Motivy se mohou týkat osoby Františka Kupky (portrét), jeho rodiny                   

a domu, dobrušských památek, které tu mohl vidět, malířovy tvorby nebo 

filmu Francek o mládí Františka Kupky prožitém v Dobrušce.  

Díla mohou být také abstraktní. Inspiraci hledejte například                                 

na http://kupka.mestodobruska.cz/ 

3. Do soutěže se může zapojit škola či školka, vybrat práce žáků a zaslat                      

je hromadně. Obrázek může autor přinést i sám za sebe.  

4. Každý autor, který se chce soutěže zúčastnit, může namalovat pouze jeden 

obrázek 

5. Velikost práce by neměla přesáhnout formát A3 

6. Techniku necháme na vás (tužkou, pastelkou, štětcem, uhlem,                       

křídou - grafika, malba, kresba, koláž, kombinace) 

 

 

 

 

 

Soutěž pořádá 

město Dobruška 

ve spolupráci 

s vlastivědným 

muzeem, 

městskou 

knihovnou  

a informačním 

centrem 

v Dobrušce 
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7. Každá práce musí být na zadní straně popsaná takto: 

 

Jméno autora: 

Věk:  

Název obrázku:   

Název školy nebo školky, případně adresa, pokud se hlásíš sám: 

Kontakt (telefonní číslo nebo e-mail školy, zákonného zástupce nebo 

autora): 

Popis – proč jsi téma kreslil, jak tě to napadlo, co představuje:  

 

8. Práce můžete  

 zasílat od 1. dubna do 30. června 2021 na adresu:  

Město Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška (obálku prosím 

označte heslem VÝTVARNÁ SOUTĚŽ) nebo  

 osobně předat na podatelně městského úřadu v úředních hodinách 

 

VYHODNOCENÍ: 
 

PŘI HODNOCENÍ PRACÍ BUDE KLADEN DŮRAZ NA DODRŽENÍ 

PRAVIDEL SOUTĚŽE, ZVLÁDNUTÍ ZVOLENÉ TECHNIKY A  OSOBITÉ 

ZPRACOVÁNÍ TÉMATU.  

 

Porota vybere 60 nejlepších obrázků (20 z každé kategorie), z nichž 

bude sestaven stolní kalendář města Dobrušky na rok 2022. Obrázky 

budou vystaveny v prostorách muzea, knihovny či veřejných budov            

a v průběhu prázdnin hodnoceny veřejností. 10 nejlépe hodnocených 

autorů obdrží ceny od města Dobruška a spolupracujících pořadatelů.  

 

Vítězové budou osloveni prostřednictvím svých škol nebo                             

na kontaktech, které uvedou. Slavnostní vyhlášení proběhne v září 

2021 při příležitosti oslav 150. výročí od narození malíře Františka Kupky.                   

O přesném termínu budete informováni.  

 

Výsledky soutěže a vítězné práce budou zveřejněny také                                   

na facebookovém profilu pořadatele, webových stránkách či                       

v Dobrušském zpravodaji. 
 

 

 

 

 

 

Pro bližší 

informace 

kontaktujte 

vlastivědné 

muzeum: 

603 373 752 

muzeum@ 

mestodobruska.cz 


