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Z webu ICM 

Výtvarná soutěž pro malé malíře 

Městský úřad Turnov, odbor 

životního prostředí, vyhlašuje 
výtvarnou soutěž pro děti z 

turnovských i okolních mateřských 

škol na téma „Děti lesu, les 

dětem“.  
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Děti mohou volně vytvářet obrázky 

s tématikou zvířat, stromů, hub či 

rostlin, které v lese žijí a rostou. 

Pokud se soutěže zúčastníte, 

předejte prosím výtvarné práce 

nejpozději do 30. června 2020 na 

podatelnu Městského úřadu Turnov 
nebo na odbor životního prostředí 

(kancelář č. 110). 

Výtvarné práce opatřete na zadní 

straně názvem mateřské školy, 
jménem, příjmením a věkem 

dětského autora. Do soutěže se 

přijímá minimálně 5 a nejvíce 15 

prací z jedné mateřské školy. 

Maximální formát výtvarného díla 

zařazeného do soutěže je A3. 

Výtvarné práce budou ohodnoceny 

odbornou komisí a vystaveny 27. 

září 2020 na hradu Valdštejn v 

rámci Svatohubertské slavnosti. Po 

oznámkování prací veřejností se 
vyhlásí výsledky tohoto i odborného 

hodnocení. 

Vyhlášena bude nejlepší práce z 

každé školy, dále pak nejlepší práce 
ze všech mateřských škol a také 

škola, která dodala celkově nejlepší 

výtvarné práce. Vyhodnocení malí 

výtvarníci a škola budou v průběhu 

slavnosti odměněni. 

Případné další informace Vám předá 

Bc. Tomáš Vedral, tel.:  481 366 

158, 737 532 466, e-mail: 

t.vedral@mu.turnov.cz. 

 

Zdroj: oficiální stránky města 

Turnova 

Další články zde:  

https://icm.turnov.cz/ 

Další aktuality z knihovny 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:t.vedral@mu.turnov.cz
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/vytvarna-soutez-pro-male-malire.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/vytvarna-soutez-pro-male-malire.html
https://icm.turnov.cz/
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Kam za kulturou? 

Úterý 10. 3. 2020 

Kino SFÉRA 

Filmový klub 

Od 19:30 

25 km/h 

 

 

 

Středa 11. 3. 2020 

Kino SFÉRA 

Cestovatelský klub 

Od 18:00 

Černobyl – Spící peklo 

 

3 Bobule 

Kino SFÉRA 

Úterý 10. 3. 2020 od 17:00 

Čtvrtek 12. 3. 2020 od 17:00 

Pátek 13. 3. 2020 od 19:30 

Sobota 14. 3. 2020 od 19:30 

Neděle 15. 3. 2020 od 17:00 

 

 

http://www.kcturnov.cz/25-kmh
http://www.kcturnov.cz/tomas-kubes-cernobyl-spici-peklo
http://www.kcturnov.cz/3bobule
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Další doporučené odkazy: 

Dům přírody Českého ráje 

http://www.dumprirody.cz/ceskyraj/  

Hrad Valdštejn 

http://www.hrad-valdstejn.cz/dre-

cs/  

Kulturní centrum Turnov 

http://www.kcturnov.cz/  

Městská knihovna Antonína 

Marka 

https://knihovna.turnov.cz/  

Muzeum Českého ráje 

http://www.muzeum-turnov.cz/  

Zámek Hrubý Rohozec 

https://www.zamek-

hrubyrohozec.cz/cs  

Žlutá ponorka 

https://www.ponorkaturnov.cz/  

 

http://www.dumprirody.cz/ceskyraj/
http://www.hrad-valdstejn.cz/dre-cs/
http://www.hrad-valdstejn.cz/dre-cs/
http://www.kcturnov.cz/
https://knihovna.turnov.cz/
http://www.muzeum-turnov.cz/
https://www.zamek-hrubyrohozec.cz/cs
https://www.zamek-hrubyrohozec.cz/cs
https://www.ponorkaturnov.cz/

