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Výtvarná soutěž: 

Evropa v zimě 
  
 

 

 

 
 

Zastoupení Svobodného státu Sasko v Praze se věnuje propojování stávajících kontaktů 

ze Saska a České republiky na politické, hospodářské a kulturní úrovni. V popředí stojí i 

propojování škol a dalších zařízení pro školáky a studenty, nebo také organizace 

kulturních akcí, například autorská čtení, koncerty a výstavy. Kancelář patří k saskému 

Státnímu ministerstvu spravedlnosti a pro demokracii, Evropu a rovnoprávnost. 

Začátkem ledna pravidelně pořádáme novoroční recepci, které se zúčastní významní 

hosté z obou stran hranice. V roce 2021 se novoroční recepce ponese v duchu Evropy.  

Úkolem žáků je výtvarně ztvárnit téma „Evropa v zimě“. Mohou se inspirovat například 

vánočními trhy v Drážďanech či Praze nebo třeba krajinou v česko-saském pohraničí, 

které dominují Krušné hory. Obrázky mohou být vytvořeny jakoukoliv technikou. 

Do soutěže se může do 2. listopadu 2020 přihlásit každá základní škola 

z Karlovarského, Ústeckého nebo Libereckého kraje prostřednictvím e-mailové adresy 

michaela.krcmarova@cz.sachsen.de. V e-mailu, prosím, uveďte především název 

a adresu Vaší školy, telefonický a e-mailový kontakt. 

Nejpozději do 16. listopadu 2020 prosíme o zaslání obrázků v maximálním formátu A4 

na poštovní adresu Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko, U Lužického semináře 

13, 118 00 Praha 1. Obálku označte heslem „Evropa v zimě“. Na každý obrázek zezadu 

uveďte jméno a věk autora, název školy a e-mailovou adresu, na kterou Vás můžeme 

kontaktovat v případě výhry. Soutěže se můžou zúčastnit žáci od 1. do 9. třídy 

základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií. 

Ze zaslaných obrázků bude vybrán jeden, který bude použit jako motiv novoročního 

přání, které je zároveň pozvánkou na výše zmíněnou novoroční recepci. Je plánováno, 

že autor bude pozván do Kontaktní kanceláře Svobodného státu Sasko v Praze na 

slavnostní předání věcné odměny.  
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