
D&i z Oparska zabo-
dornaly ve €. ročníku

Mezinámdní dětďé výtvarné výstavy ti-
dice 20ra. Neztratity se v konlrurenci tak-
no Zg 1t{c rrr.d z@úzl 77 zcní ccr
lého'ai&L

Ze všec.h áo§ých materiálů odborná po-
rota ocenila celkem 1 516 exponitů a udě-
lila 200 medailí V České řepublice palť
bylo uděleno ze slroro 5 2fi) zaslaných pra-
cí 687 ocenění, z toho 66 medailí jednor
livcům, 28 medailí školám za kolekci a 593
čestných uzniiní. Mezi oceněn}nni dětni
jsou jakžáci základních umáeckýc}r školv
Opavě }iíji ve Slezslo a Flradce nad Mo-
ravici. tak i děti z ooavské ZŠ T. G. Masarv-
ka neúo Zš šrrámkóva. Indň,iduální ín€ď;i-
lí,se může poďrlubit Éeba Tomáš Chytil,
|an Brablec a lGteřina Kramnó ze ZUš V
Vančury Dušan Ondrejka ze 7,[]Š Hradec
nad Morayicí nebo Barbora Macháčková a

Nikol Ausficírová ze ZŠ Šnímtova Opava_
Jednou z medailistek ie take l2letá Niko-
la Gilío\rá zrl. AňT. G. Masaryka, Ta
získala ocenění v kategorii Grafika- ,,Iako
techniku jsme aolili monotyp a zaměřili
jsme se na makrosvět přírodnin. Nikola si
pak vybrala konkrénrě Hwi a jeho prutea"
přiblížla Taťána Břeckovír Nikolina uótel-
ka výtvarné vfcnovy.

Ve sťedu 28. květrra se pak uslcrrtečni v
Lidiclé galerii v Lidicích vemisáž teto vý-
stavy, a to za účasti mnoha velvyďarrců a
politidcýclr i hrlturních osobností čR Vý-
stava zde bude kvidění od 29. května do
31. říjn+po jejím skončeníbude irrstalová-
na v zus Most a na da]ších místeó u nás
i zahíaničí.

Tato výtvarná soutěž je určena pro á-
jemce od 4 do 16let keří navštěvují ťech-
ny typy škol a organizací pracujících s dět-
mi, a paří mezi 4 největší dětské výtvarné

soutěže na wětě, Letošní tema znělo Ro-
dinné zemědďsM aneb Naše záhfádka
a pole. Pníce podtémata v
mnoha zajímavýďr varianťáďr, děti vru-
žítaly náměty inspirovarré chovem domá-
cich 

^lřat 
pěstováním užitkov|ďt plodin

i okrasnýďr a léfirrých rostlin, jejic}r zpra-
cování a uóováníní, neďrybě}y obnáz-
ky šl§idců ó různě zttárněné zemědďske
stroje a nr{řadí. Mohly § pňtom zvolit teó-
niliu malby a }resby, grafiky, fotografie ke-
ramiky nebo kombinorrané technilcy (kov,

keramik4 dřevo apoď).
Kromě samotné soutěže bla vyhlášena

take soutěž Détslci cena. Na největším dět-
ském webu Alikcz jsou umísény fotogra-
fie vítězných prací všeih medailistů, lďeří
získa]i v letošním ročniku výstavy indivi-
durá]ní medaili. Hlasovat můžete na do 27.
kvěma a přitom můžete vyňÉt některou z
věcných cen. (pa)


