
 

 

Střední škola – Centrum odborné přípravy 

Uherský Brod 

a 

Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod 
 

 

pořádají 
 

uměleckou výzvu s aukcí 
 

„Překovejte zbraně v 

nástroje míru.“ 
papež František 

 

 



 

 

Vážená paní ředitelko, 

Vážený pane řediteli, 

 

Střední škola – Centrum odborné přípravy technické a Česká zbrojovka a.s. Uherský 

Brod vyhlašují uměleckou výzvou pro žáky základních a středních škol mikroregionu 

Uherský Brod.  

 

Věnovaná díla budou vydražena v aukci, která se koná v pátek 7. října 2022 v 10:00 

hodin ve Sloupovém sálu Muzea J. A. Komenského Uherský Brod.  

 

Žáci a zástupci školy obdrží pozvánku na aukci, na které organizátoři odmění autory 

pamětním listem a věcným darem.  

 

Peníze, které dražbou získáme budou určeny dětem z Ukrajiny, které v této těžké době 

našly u nás zázemí. Rádi bychom, aby zde kromě státních podpor existovala i 

možnost, že nejsme lhostejni k příběhům jiných lidí: ne z povinnosti, ale z přesvědčení, 

že každé dítě má právo na bezstarostné dětství, vzdělání a úsměv. 

 

Pevně věříme, že se do umělecké výzvy zapojí žáci z Vaší školy, kterým není osud 

dětí z Ukrajiny lhostejný. 

 

Z důvodu propagace výzvy a dobročinné aukce potvrďte, prosím, Vaši účast na 

e-mail hana.kubisova@copt.cz do 28. června 2022. 

 

Těšíme se na práce Vašich žáků a setkání na aukci! 

 

S pozdravem, 

 

Ing. Hana Kubišová, Ph.D. 

zástupkyně ředitele pro teoretickou výuku 

 

Mobil: +420 732 714 033 

Email: hana.kubisova@copt.cz 



 

 

Téma a podmínky umělecké výzvy 

 

Vyjádřete motiv míru či symbol míru libovolnou technikou: 

▪ malba, 

▪ grafika, 

▪ koláž, 

▪ skulptura nebo plastika, 

▪ reliéf, 

▪ keramika, 

▪ kombinovaná technika. 
 

Maximální rozměr výtvarného díla je formát A3, rozměr plastiky není stanoven. 

 

Za každou školu lze věnovat do aukce právě jedno dílo.  

Nejlepší výtvarnou práci věnovanou do aukce a dalších 5 prací na doprovodnou 

výstavu zašlou školy či osobně doručí na adresu organizátora nejpozději do 30. září 

2022 na adresu SŠ-COPT Uherský Brod, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod. 

 

U každé práce musí být čitelně uveden název díla, jméno autora a jeho věk, 

kategorie, adresa navštěvované školy, ročník (třída) a jméno pedagoga. Tyto 

osobní údaje budou               uchovány v souladu s oprávněným zájmem správce pro 

administrativní účely. 

 

 

 

 

 

 

 

 


