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Slezské zemské muzeum 
vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma 

 

„Podstavec pro Hraboroha“ 
 

Jednou v noci slyšel hlídač v muzeu podivný šramot. Šel se tedy podívat, co se děje. 
Co kdyby to byl zloděj? Náhle se u jedné vitríny něco rychle mihlo a uteklo. Hlídač nevěřil 
svým očím. Tak podivné zvíře ještě neviděl! A co, že to dělalo? Leštilo vitríny? Promnul 
si oči a rozhlédl se kolem sebe, ale zvíře už nezahlédl. Zavrtěl hlavou a vrátil se zpět 
do kanceláře. Možná se mu jen něco zdálo. Ale nezdálo! Další noc se opakovalo to samé, 
dokonce i ve dne si začali návštěvníci stěžovat, že nám po expozici pobíhají nějaké 
podivné myši. Nebo kočky? Jednomu návštěvníkovi se dokonce, byť značně nekvalitně, 
podařilo zvíře vyfotografovat.  
Celé muzeum je jako na jehlách. Vypadá to totiž, že zvíře migruje mezi areály. Když ho 
přestane bavit městský ruch v Opavě, projde se až na Hrabyni. Předpokládáme, že letní 
byt si vybuduje ve Srubu Petra Bezruče. Muzejní zoologové vůbec netuší, o jaké zvíře 
jde. Hledali ve všech encyklopediích, spojili se dokonce s váženými univerzitními 
profesory, ale jsou naprosto bezradní. Jediné, co zjistili je, že se může jednat o bájného 
Hraboroha. Ten zbožňuje vše hranaté, proto se usídlil zrovna v našem muzeu, kde je 
spousta hranatých vitrín. Vitríny si poctivě opečovává, stará se o ně, mazlí se s nimi 
a hladí je. Protože jsme všude našli chlupy, domníváme se, že by mohl mít nějakou 
dlouhou srst. Jediné, které situaci oceňují, jsou naše paní uklízečky, které tak nemusí 
vitríny leštit. 
 

Jak si představujete toto tajemné muzejní zvíře? Čím se živí? Myslíte, že okusuje naše 
staré, vzácné knihy nebo odhozené staré vstupenky? Znáte ten pocit, že nejste v muzeu 
sami? Co když je to Hraboroh a zálibně si prohlíží třeba vaši hranatou kabelku nebo box 
na svačinku? 
 
Zapojte svou fantazii a zkuste nám nakreslit, jak takový Hraboroh vypadá. Vyplňte k němu 
„Kartu zvířete”, abychom mohli požádat o jeho zařazení do encyklopedie! 
 
Podmínky soutěže 
 
1) Soutěžní věkové kategorie: 

1. kategorie: děti z mateřských škol 
2. kategorie: 7–9 let 
3. kategorie: 10–12 let 
4. kategorie: 13 a více let  
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2) Doba trvání soutěže: 
• vyhlášení soutěže: 1. 6. 2021 
• termín odevzdání výtvarných prací: do 30. 6. 2021 

◦ poštou: Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 31, Opava  
   (na obálku prosím napište VÝTVARNÁ SOUTĚŽ) 
◦ osobně: Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 31, Opava 

• vyhlášení vítězů: 12. 7. 2021 
 
3) Autor nakreslí postavu Hraboroha ručně a samostatně, na papíře ve formátu A4 nebo A3, 
za použití libovolných výtvarných technik – kresba tužkou, pastelem, pastelkami, uhlem, 
temperou atd. 
 
4) Kresba bude obsahovat „Kartu zvířete“, kde budou základní informace o Hraborohovi (druh 
zvířete, pohlaví, barva, velikost, popis atd.). Kartu zvířete můžete doplnit na přední nebo zadní 
stranu kresby. 
 
5) Kresba musí být na zadní straně opatřena čitelnými údaji: celé jméno, město a e-mailový 
nebo telefonní kontakt zodpovědné osoby, který bude sloužit výhradně pro vyrozumění 
o výhře.  
 
6) Každý soutěžící může do soutěže poslat pouze jednu kresbu. 
 
7) Do soutěže budou přihlášeny kresby, které budou odevzdány do stanoveného termínu. 
 
8) Odborná komise vybere z každé kategorie tři vítězné kresby, jejíž autoři budou odměněni 
diplomem a dárky z produkce Slezského zemského muzea. 
 
9) Výsledky soutěže budou zveřejněny 12. července 2021 na webových stránkách Slezského 
zemského muzea – www.szm.cz a na muzejním facebooku – www.facebook.com/szmopava. 
Vítězové budou vyrozuměni e-mailem.  
 
10) Vítězné práce s označením jména a příjmením autora budou prezentovány na výstavě, 
která bude instalovaná ve výloze na Ostrožné ulici v Opavě nejpozději od 1. srpna 2021. 
 
11) Všechny práce budou prezentované společně se jménem a příjmením autora na muzejním 
facebooku – www.facebook.com/szmopava.  
 
12) Odevzdané soutěžní práce se stávají vlastnictvím Slezského zemského muzea a budou 
využity k nekomerčním účelům pouze v souvislosti s propagací soutěže. V takovém případě lze 
přistoupit k jejich fotografování a kopírování. 
 
13) Přihlášením do soutěže udělují soutěžící souhlas se zpracováním osobních údajů, které 
budou spojené s organizací soutěže a její další propagací. Kontaktní údaje nebudou poskytnuty 
třetím osobám. 
 
Kontaktní osoba 
Mgr. Jana Polášková (oddělení vnějších vztahů SZM) 
e-mail: polaskova@szm.cz, tel.: +420 778 528 220 

http://www.szm.cz/
http://www.facebook.com/szmopava

