
zvíře není věc



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

motto: 

Ta černá kočka k nám přišla jednoho rána.
O své vůli, nespoutaná.
Nestal se z ní plyšák.
Zůstala kočičí bohyní
a její svět se točí podle ní.
I když se náš a svět zvířat na prahu setkávají,
nechme jim svobodu a budou jako v ráji.

Renata Štulcová, autorka Rafaelovy školy

Soutěž se koná pod záštitou starosty města Ing. Jana Jarolíma,
ve spolupráci se Safari Parkem 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.

Podtéma –  Zvíře není hračka
V současné době se potkáváme s rostoucím počtem „zookoutků a podobných 

zařízení“, kde dochází k ochočování a mazlení-se s divokými zvířaty (lvy, tygry, 
gepardy…), kteří nejsou už nikdy schopni vést život, který by se alespoň 
přibližoval přirozeným podmínkám. Taková zvířata se časem stanou pro 

člověka nebezpečná, jsou zavírána do nevyhovujících klecí a v některých 
případech i utrácena. Pro lidi je někdy obtížné rozlišovat mezi domácími 

mazlíčky (zvířata k tomuto po generace šlechtěná) a divokými zvířaty.

Soutěž se vypisuje v oborech kresba, malba a grafika. Z technických důvodů 
rušíme kategorii keramika. 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
předškolní kategorie, I. kat. 1. – 3. ročník, II. kat. 4. – 6. ročník.,  
III. kat. 7. – 9. ročník, IV. kat. 15 – 19 let
Uzávěrka soutěže je 30. dubna 2020.

Formáty prací maximálně A1, označení prací musí obsahovat:
jméno autora • datum narození • kategorii •  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 ing. arch Ota Černý. 
Výstava a slavnostní vernisáž vybraných prací se uskuteční
24. září 2020 v Safari Parku 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!


