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kategorie, první 3 – 6 let, druhá 7 – 10
let a tfietí 11 – 15 let. SoutûÏní práce mu-
sí b˘t zamûfieny tématicky a musí b˘t
samostatnû vypracované. Podmínkou je
ruãní zpracování, elektronické práce
budou ze soutûÏe bohuÏel vyfiazeny.
KaÏd˘ soutûÏící odevzdá jednu práci.
Kolektivní práce budou pfiijímány
a hodnoceny bez rozdûlení do kategorií.
V̆ kres musí b˘t zezadu ãitelnû oznaãen
jménem, pfiíjmením, tfiídou a ‰kolou,
dále informace o zákonném zástupci,
jeho telefonní ãíslo a e-mailová adresa.

Jaké techniky se mohou pouÏít?
Kresba, malba, koláÏ, kombino-

vaná technika a 3D práce  - papír.
Formát minimálnû A4, maximálnû
A2, u 3D prací základna maximál-
nû 50 x 50 cm.

A termíny? 
SoutûÏ uÏ bûÏí, mnozí jste uÏ vidû-

li ná‰ plakát v dubnovém vydání ListÛ
regionÛ. Termín odevzdání díla je do
30. ãervna 2018 na sekretariátû ZU·
Blansko, Zámek 3. 

Peti, kdo bude práce hodnotit? 
Díla hodnotí odborná porota.

Pfiedsedkyní poroty je vÏdy ak.
mal. Arna Juraãková a dal‰í dva

Peti, jak vznikla my‰lenka vyhlásit
tuto v˘tvarnou soutûÏ?

V‰e zaãalo tím, Ïe obãansk˘ spolek
potfieboval na zaãátku své existence
finanãní prostfiedky pro své fungování
a firma Cergo, s. r. o. byla jedním
z prvních sponzorÛ, ktefií pomohli
spolku do zaãátkÛ. Z této spolupráce
vznikla my‰lenka udûlat nûco pro dû-
ti nejen v obãanském spolku, ale 
otevfiít umûlecké dvefie i pro dûti M·
a Z·. V̆ tvarná soutûÏ byla dobr˘m
nápadem Ing. Josefa Vrby, jak tuto
my‰lenku zrealizovat. 

Proã je kaÏd˘ roãník soutûÏe téma-
ticky spjat˘ s Blanskem?

Je to proto, Ïe garanty a sponzory
celé v˘tvarné soutûÏe se stali dva pfied-
stavitelé mûsta. Starosta Mgr. Ivo
Polák a místostarosta Ing. Jifií Crha.
Fantazii dûtí proto kaÏdoroãnû smûfiuje-
me k Blansku. První rok kreslily dûti to,
co je na Blansku v jejich oãích zajíma-
vé. Téma znûlo Blansko oãima m˘ma.
V druhém roãníku dûti malovaly
Blansko tak, jak by chtûly, aby vypada-
lo. Kreslily tedy Mûsto m˘ch snÛ. 

A jak je to letos?
Leto‰ní tfietí roãník je zajímav˘ tím, Ïe

jsme se pfiipojili k oslavám v˘roãí 100 let
od zaloÏení âeskoslovenské republiky.
Téma proto letos zní:  Blansko pfied 100
lety anebo jak Ïili na‰i prarodiãe.

Jaké jsou pravidla soutûÏe? 
SoutûÏe se mohou zúãastnit v‰echny

dûti ve vûku od 3 do 15 let. Jsou tfii 

ãlenové poroty jsou vybráni z fiad
odborníkÛ. Porota vybere pfiibliÏnû
tfiicet nejlep‰ích dûl. Tyto díla bu-
dou letos vystaveny pro vefiejnost
v blanenském Muzeu. VernisáÏ
spolu s vyhlá‰ením vítûzÛ soutûÏe
bude 2. fiíjna 2018 v 16.00 hodin
v Hudebním salonku v blanenském
zámku. 

UÏ víte na jaké ceny se mohou dû-
ti tû‰it? 

Díky sponzorÛm budou ceny oprav-
du pfiekrásné. Navíc kaÏdoroãnû vzni-
ká z vystaven˘ch dûl stolní kalendáfi.
Z kaÏdé kategorie udûluje porota 
první, druhé a tfietí místo. Tyto dûti
dostanou vûcné dary a v‰echny, 
jejichÏ díla jsou vystaveny, obdrÏí ka-
lendáfi. Zvlá‰tní cenu udûlují je‰tû ga-
ranti soutûÏe a hlavní sponzor.

Co byste ráda je‰tû fiekla?
Dûti nebojte se, sednûte si ke stolu,

vezmûte si papír, tuÏku, barvy, vos-
kovky, fixy….a vytvofite svÛj v˘kres
snÛ. Tfieba to budete právû vy, co 
vyhrajete kolobûÏku, sluchátka nebo
telefon a va‰e dílo bude vystaveno na
v˘stavû v blanenském Muzeu. 

Více info na www.art-tep.cz, www.
listyregionu.cz

Peti, dûkuji Vám za rozhovor. 
Renata Kuncová Polická

Foto: archiv ART-TEP

Umûlecké centrum ART-TEP, spolek spoleãnû s Ing. Josefem Vrbou, jednatelem firmy Cergo, s.r.o. pod zá‰titou
mûsta Blanska letos jiÏ tfietím rokem pofiádají na blanensku v˘tvarnou soutûÏ pro dûti z M· a Z·. Zeptali jsme se pfied-
sedkynû spolku MgA. Petry Îerníãkové: 

Povídání o právû probíhající
v˘tvarné soutûÏi

jsou mediálním 
partnerem soutûÏe 

II. roãník 2017 - Petra Îerníãková, garanti soutûÏe a hlavní sponzor
pfii pfiedání jedné z cen


