
 
 

 
 

MAP II pro Brandýsko vyhlašuje 

Soutěž 
o nejlepší ilustrace k publikaci 

 POLABSKÁ STRAŠIDLA  
 
Instrukce a informace k soutěži: 

 Soutěž je určena dětem z MŠ, žákům ZŠ a ZUŠ z ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

 Soutěžit se bude zvlášť ve třech kategoriích: 

 I. – Mateřské školy 

 II. – 1. stupeň ZŠ 

 III. – 2. stupeň a žáci ZUŠ 

 Úkolem soutěžících je nakreslit nebo namalovat některé z Polabských strašidel:  

 Pro kategorii I. a II.: vodníka, bludičku, čarodějnici/čarodějníka, Feksta a ohnivého muže 

 Pro kategorii III.: ilustrace k pověstem z okolních obcí a k pověrám, zvykům, pranostikám: 

o Čelákovice, Jirny, Křenek, Hlavenec, Nehvizdy, Záryby, Konětop, Sluh, Kozlů 

o Štědrý večer, První máj 

 

 Formát – ideálně A4 – A3 

 Vaše kresby či malby, prosím, zasílejte v elektronické podobě na e-mailovou adresu 

kotatkova@strednipolabi.cz. Do předmětu uveďte SOUTĚŽ POLABSKÁ STRAŠIDLA a v textu vždy 

uveďte jméno a příjmení dítěte nebo žáka, školu a třídu. 

 Také můžete vaše originální díla po domluvě odevzdat v kanceláři MAS Střední Polabí na 

zámku v Brandýse nad Labem (Plantáž 402, Brandýs nad Labem). 

 Zasláním či odevzdáním díla udělujete realizátorům soutěže souhlas se zveřejněním díla na 

webových stránkách www.mapbrandysko.cz a www.strednipolabi.cz, Facebookovém profilu 

www.facebook/MAPBrandysko, na www.knihovna.brandysnl.cz , na vývěsních plochách Knihovny 

Eduarda Petišky  v Brandýse nad Labem, včetně informace o autorovi díla (jméno, příjmení, škola, třída) 

a případně též se zveřejněním jména, příjmení, školy a třídy vítězů ve výše uvedených mediích.  

 

 Termín odevzdání do 08. 11. 2019  

 

 Ze všech došlých děl budou v každé kategorii vybrána 3 nejlepší díla, jejichž autoři (jednotlivci či 

třídy) budou odměněni hodnotnými cenami – vítěz kategorie MŠ získá výtvarnou sadu, vítěz kategorie 

ZŠ získá vstupenku do Národní galerie (vzdělávací program dle vlastního výběru), vítěz kategorie ZUŠ 

získá vstupenku do Národní galerie (vzdělávací program dle vlastního výběru). Vítězná díla budou 

použita jako ilustrace do publikace Polabská strašidla. 

 

 

 Všechna originální díla pak budou vystavena v prostorách Kočárovny pro veřejnost.  

 

 O vítězích soutěže rozhodne porota složená z odborníků ze škol, Knihovny Eduarda Petišky a 

zástupců měst.  

mailto:kotatkova@strednipolabi.cz
http://www.mapbrandysko.cz/
http://www.strednipolabi.cz/
http://www.facebook/MAPBrandysko
http://www.knihovna.brandysnl.cz/

