
 

 

 

 

 

Celopražská výtvarná soutěž 

Vykoumej komiks 2014 
Kluci a holky,  

máme tu pro vás soutěž o nejlepší komiks roku 2014! Vytvořte vlastní komiks na 

jakékoli téma a jakoukoli technikou a pak ho odevzdejte Výtvarné dílně Vinohrady 

v DDM Praha 2. Autoři nejlepších komiksů získají věcné ceny a pozvání na odborný 

komiksový workshop. 

 

 

Věkové kategorie: 

1. kategorie:  (10 - 12 let)  

2. kategorie:  (13 – 15 let) 

3. kategorie:  (16 - 18 let) 

 

Termín odevzdání prací: do 31. března 2014 (poštou či osobně) 

Termín vyhlášení výsledků: 15. dubna 2014 

Termín předávání cen a workshopu pro oceněné:  

Sobota 26. dubna 2014, 10:00 – 14:00, DDM Praha 2, Slezská 21 

Téma a forma komiksu:  

Téma komiksu je volné a zpracování možné různými technikami.  

Účastníci mohou využít médium kresby, malby, koláže nebo počítačové grafiky. 

 

Označení a odevzdání prací: 

Každý odevzdá jednu práci libovolného formátu ve hmotné podobě, komiksy vytvářené 

v grafických programech je tedy potřeba vytisknout. 

Výtvory zasílejte a přinášejte na adresu DDM Praha 2, Slezská 21, Praha 2, 120 00 

Na zadní straně komiksu musí být uvedeno:  

jméno a příjmení autora, věk, kategorie, adresa, telefon a kontaktní e-mail 



 

Ocenění a navrácení prací:  

Porota vyhodnotí tři nejlepší práce z každé kategorie. Jejich autoři budou pozváni na 

komiksový workshop, kde kromě přínosného zážitku dostanou diplom a věcné ceny.  

Oceněné komiksy si autoři budou moct odnést po skončení workshopu. Ostatní komiksy 

budou k vyzvednutí po předchozí domluvě s organizátorem soutěže (na emailu 

petr.hubner@ddm-ph2.cz) v DDM Praha 2 po vyhlášení výsledků. 

 

Workshop: 

Předání cen bude uskutečněno v rámci odborného workshopu s prezentací komiksového 

tvůrce. Děti tak získají možnost proniknout do zákulisí profesionální práce. 

Oceněné práce budou zdokumentovány a umístěny na webových stránkách http://ddm-

ph2.cz, kde si je budete moci prohlédnout. 

 

Minulý ročník soutěže: 

Fotografie z workshopu z minulého roku naleznete na stránkách DDM Praha 2: 

http://www.ddm-ph2.cz/fotogalerie/242-vykoumej-komiks-2013-workshop 

Oceněné komiksy z minulého ročníku jsou k vidění taktéž na stránkách DDM Praha 2: 

http://www.ddm-ph2.cz/fotogalerie/243-vykoumej-komiks-2013-ocenene-komiksy-1-

kategorie-10-14-let 

http://www.ddm-ph2.cz/fotogalerie/244-vykoumej-komiks-2013-ocenene-komiksy-2-

kategorie-15-18-let 

 

 

Kontaktní osoba: 

Mgr. Petr Hübner 

tel: 602 314 326 

mail: petr.hubner@ddm-ph2.cz 

 

Adresa pro odevzdání soutěžních komiksů: 

Dům dětí a mládeže Praha 2 

Výtvarná dílna Vinohrady 

Slezská 21/ 920, Praha 2, 120 00 

e-mail: vdv@ddm-ph2.cz 

http://www.ddm-ph2.cz 
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