
DĚTI MALUJÍ PRO KONTO BARIÉRY

TÉMATA A TERMÍNY ODEVZDÁNÍ

I. Zima – OBJEVY A VYNÁLEZY  
Vynálezy, jejich využití, ovlivnění běžného života… 
V letošním roce oslaví výročí hned několik známých 
osobností, jejichž objevy výrazně ovlivnily bez nadsázky 
celé lidstvo - patří mezi ně Mikoláš Koperník, Otto 
Wichterle, Jan Jánský, Gregor Johann Mendel… Toto téma 
nabízí prostor k objevování nových pohledů na vynálezy  
či objevy a jejich dopad na dobu jejich vzniku je  
současnost. Které objevy by mohly inspirovat výtvarné 
vyjádření či zpracování?
Toto témata vybízí ke kombinování různých výtvarných 
technik, jakými jsou např.: kresba a malba v kombinaci 
koláží nebo frotáží a podobně, různé grafické techniky. 
Termín pro přijetí a odevzdání prací 1. 10. - 31. 12. 2022

II. Jaro – INSPIROVÁNO UMĚLECKÝM DÍLEM
Toto téma není o kopírování již namalovaného, ale nabízí 
možnost se nechat inspirovat uměleckými díly či směry 
k vlastnímu vyjádření. Inspirovat vás mohou nejen výtvarná 
díla, ale i hudba, divadlo, literatura….
Vhodné techniky pro zpracování jsou kromě kresby  
a malby i frotáž, perokresba, kresba uhlem, linoryt, suchá 
jehla, slepotisk.
Termín pro přijetí a odevzdání prací 1. 1. - 31. 3. 2023

III. Léto – ARCHITEKTURA 
Toto téma je inspirací a prostorem k zamyšlení nad 
stavbami kolem nás, vyberte nejlépe některou stavbu, 
které jsou zajímavé ve vašem okolí. Architektura  
vyjadřuje umělecké ztvárnění staveb, jejich styl a způsob, 
jakým byly postaveny, je chápána jako umělecké dílo,  
které je zároveň kulturním a politickým symbolem doby.
Termín pro přijetí a odevzdání prací 1. 4. - 31. 7. 2023 

CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA VÝTVARNÝCH PRACÍ

Doporučený formát výkresů je čtverec.
Novinkou je způsob zasílání výtvarných prací. Práce 
je možné zasílat kdykoliv v období trvání jednotlivých 
témat v elektronické podobě v dostatečném rozlišení na 
emailovou adresu detimaluji@luzanky.cz, odborná komise 
je vyhodnotí a na základě vyhodnocení vás požádáme 
o zaslání vybraných originálů pro grafické zpracování pro 
tisk kalendáře Konta Bariéry: 
Středisko volného času Lužánky, Lidická 50, 658 12 Brno.

Do přehlídky jsou přijímány pouze práce, které splňují 
zadání a je uvedeno jméno a příjmení autora, věk autora. 
Vybrané práce naleznete v galerii na na www.detimaluji.cz
Nejlepší vybrané výtvarné práce budou bezplatně využity 
pro tvorbu obrazové části stolního kalendáře Děti malují 
pro Konto Bariéry, jehož prodejem budou získávány finan-
ční prostředky na nákup školních pomůcek pro zdravotně 
postižené děti www.kontobariery.cz/projekty.

Vybrané práce budou odměněny diplomem a kalendářem

Kategorie:
1.  kategorie – MŠ (práce dětí ve věku do 6 let, které vznikly v MŠ)
2.  kategorie – 1. stupeň ZŠ (práce dětí, které vypracovaly v ZŠ)  

děti ve věku 6 – 10 let
3.  kategorie – 2. stupeň ZŠ (práce dětí, které vypracovaly v ZŠ)  

děti ve věku 11 – 15 let
4. kategorie – pro děti s handicapem bez omezení věku
5. kategorie – ZUŠ a kroužky zájmového vzdělávání – děti do 6 let
6. kategorie – ZUŠ a kroužky zájmového vzdělávání – děti 7 – 10 let
7. kategorie – ZUŠ a kroužky zájmového vzdělávání – děti 11 – 15 let

Soutěž podporují: Antipol Brno CZ, www.projektypomahaji.cz
Informace o soutěži:
Lužánky – středisko volného času Brno, Marie Janíková,  
tel.: 724 534 730, e-mail: madla@luzanky.cz

www.detimaluji.cz

Lužánky - středisko volného času vyhlašují další ročník přehlídky dětských výtvarných prací Děti malují pro Konto 
Bariéry. Letošní ročník naváže na loňské změny v zasílání a hodnocení prací, ale opět jsou pro vás připravena tři 
soutěžní témata. Doporučený formát prací je čtverec.


