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Výtvarný kroužek pro každého 

Kdy? Každý čtvrtek, od 16 do 18 hodin, první lekce 6. října 2022 

Kde? Muzejní ateliér, II. patro Kolowratského zámku, Kolowratská 1, Rychnov nad Kněžnou 

Vedoucí kroužku: Mgr. Martina Marxová, tel.: 607 930 040, e-mail: marxova@moh.cz 

Maximální kapacita: 15 dětí  

Cena: zdarma. Zahrnuty jsou: výtvarný materiál a pomůcky (z každé lekce si dítě odnese 

minimálně jeden výtvor), návštěva všech stálých expozic a výstav v Orlické galerii. 

Seznam lekcí: Pozor, kroužek probíhá i během školních prázdnin mimo vánoční. 

1. lekce - 6. října 2022 - Techniky: Linoryt 

2. lekce - 13. října 2022 - Současní ilustrátoři dětských knih: F. Petrák / kniha "Kočičí tanec" 

3. lekce - 20. října 2022 - Ze sbírek Orlické galerie – obraz "Antonín Slavíček: Les" 

4. lekce - 27. října 2022 - Volná lekce 

5. lekce - 3. listopadu 2022 - Technika: Soutisk 

6. lekce - 10. listopadu 2022 - Současní ilustrátoři dětských knih: R. Král / kniha "Pohádka o 

Opuštěněti" 

7. lekce - 24. listopadu 2022 - Ze sbírek Orlické galerie - obraz "Zdeněk Přibyl: Žena v 

kavárně" 

8. lekce - 1. prosince 2022 - Technika: Suchá jehla 

9. lekce - 8. prosince 2022 - Současní ilustrátoři dětských knih: P. Nikl / kniha "Žlutí lvi" 

10. lekce - 15. prosince 2022 - Ze sbírek Orlické galerie - obraz "Otakar Nejedlý: Cestou v 

Orlických horách" 

11. lekce - 5. ledna 2023 - Technika: Monotypy 

12. lekce - 12. ledna 2023 - Současní ilustrátoři dětských knih: D. Mrázková / kniha "Co by se 

stalo, kdyby...“ 

13. lekce - 19. ledna 2023 - Ze sbírek Orlické galerie – obraz "Vladimír Hanuš: Okolo středu 

průhlední" 

14. lekce - 26. ledna 2023 - Volná lekce 

15. lekce - 2. února 2023 - Technika: Sítotisk 

16. lekce - 9. února 2023 - Současní ilustrátoři dětských knih: E. Horská / kniha "Vyhořelí 

dinosauři" 

17. lekce - 16. února 2023 - Ze sbírek Orlické galerie – obraz "Břetislav Malý: Sequence" 

18. lekce - 23. února 2023 - Volná lekce 

19. lekce - 2. března 2023 - Technika: Koláž 

20. lekce - 9. března 2023 - Současní ilustrátoři dětských knih: A. de Saint-Exupéry, E. 

Podzimková / kniha "Malý princ" 

21. lekce - 16. března 2023 - Ze sbírek Orlické galerie - socha "Leoš Kubíček: Zoufalství" 

22. lekce - 23. března 2023 - Volná lekce 

23. lekce - 30. března 2023 - Volná lekce 2 

24. lekce - 6. dubna 2023 - Technika: Podmalba na skle 

25. lekce - 13. dubna 2023 - Současní ilustrátoři dětských knih: A. F. Holasová / kniha 
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"Lumír včelaří" 

26. lekce - 20. dubna 2023 - Ze sbírek Orlické galerie – obraz "Josef Štolovský: Jaro v 

Orlických horách" 

27. lekce - 27. dubna 2023 - Volná lekce 

28. lekce - 4. května 2023 - Technika: Land art 

29. lekce - 11. května 2023 - Současní ilustrátoři dětských knih: M. Kotková / kniha „V 

korunách stromu se mi zdálo“ 

30. lekce - 18. května 2023 - Ze sbírek Orlické galerie – obraz "Milan Langer: Rozsev 

pampelišek" 

31. lekce - 25. května 2023 - Volná lekce 

Témata jednotlivých lekcí se mohou měnit. O změně budou účastníci včas informováni.  

 

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie prostřednictvím Národního plánu 

obnovy a Ministerstva kultury České republiky. 
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO KROUŽKU „VÝTVARNÝ 

KROUŽEK PRO KAŽDÉHO“ 

 

Základní údaje o dítěti 

Jméno: …………………………… Příjmení: ………………………………………….  

Datum narození: ………………… Bydliště: …………………………………………..  

 

 

Zákonný zástupce  

Jméno: …………………………… Příjmení: …………………………………………. 

Bydliště: …………………………………………………………………………………. 

Telefon: ………………………..… E-mail: …………………………………………….  

 

 

Upozornění na specifické zdravotní potíže nebo alergie, o kterých bychom měli vědět: 

 

 

 

 

Prohlášení zákonného zástupce: Potvrzuji, že dítě je zdravé a nemá zdravotní obtíže. Beru 

plnou zodpovědnost za případné zdravotní problémy, které by mohly vzniknout zamlčením 

informací. Zároveň beru zodpovědnost za cestu dítěte do výtvarného kroužku a zpět. Sraz 

účastníků vždy v 16:00 před hlavní bránou do Kolowratského zámku (Kolowratská 1, 

Rychnov nad Kněžnou). Odchod dítěte ze stejného místa vždy v 18:00. 

Muzeum a galerie Orlických hor si vyhrazuje právo ukončit účast dítěte v kroužku, a to 

z důvodu: 

A) hrubého porušení pravidel 

B) žádosti zákonného zástupce 

Podpisem stvrzuji souhlas s účastí ve výtvarném kroužku. V případě potřeby akceptuji 

nezbytné organizační změny. Beru na vědomí odpovědnost za škody způsobené dítětem 

v době trvání kroužku. V případě finančních nákladů na opravu daného zařízení se zavazuji 

tuto škodu nahradit. Přihláška nabývá platnosti odevzdáním a potvrzením ze strany muzea.  
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V případě změny údajů je nezbytné tuto skutečnost nahlásit vedoucí kroužku. 

V Rychnově nad Kněžnou dne …………………..  

 

…………………………………  

                                                                                                        Podpis zákonného zástupce 
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Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Uděluji instituci Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, příspěvková 

organizace, IČ: 00371149 se sídlem Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (dále jen 

„Správce“) souhlas se zpracováním osobních údajů účastníka pro níže uvedené účely a v 

uvedeném rozsahu:  

Účastník  

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………… 

Adresa: ……………………………………………... Datum narození: ……………………  

1. Propagační aktivity  

Účel zpracování: veřejná propagace činností Správce (publikace na internetových stránkách a 

v tištěných materiálech) při organizaci vzdělávacích a kulturních akcí.  

Rozsah osobních údajů: fotografie, video nahrávky Účastníka.  

Doba zpracování: 3 roky od data přihlášení do zájmového kroužku.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem:                                      ANO          NE   

 

2. Souhlas pro přímý marketing  

Účel zpracování: kontaktování a zasílání nabídek (pozvánky na akce pořádané Správcem, 

nabídky akcí, výstav apod. pořádaných Správcem) a to na elektronický kontakt Klienta ze 

strany Správce.  

Rozsah osobních údajů: emailová adresa.  

Doba zpracování: 3 roky od data přihlášení do zájmového kroužku.  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem:                                      ANO          NE  

 

3. Souhlas s poskytnutím e-mailové adresy a telefonního čísla 

Účel zpracování: kontaktování a předávání informací v souvislosti s kroužkem.  

Rozsah osobních údajů: e-mailová adresa a telefonní číslo Klienta. 

Doba zpracování: 3 roky od data přihlášení do zájmového kroužku  

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem:                                      ANO           NE  

 

Potvrzuji, že zvolením ANO výše, vyjadřuji své svobodné, konkrétní a jednoznačné svolení 

ke zpracování osobních údajů účastníka (u nezletilých jeho zákonného zástupce) a že jsem byl 
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Správcem řádně poučen o všech okolnostech zpracování osobních údajů a těmto okolnostem 

rozumím. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.  

 

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………  

Adresa: ………………………………………………………………………………………..  

 

Ve Rychnově nad Kněžnou dne …………………… 

 ….…………….………………  

                                                                                                         podpis zákonného zástupce 

 

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu uděleného v souladu s nařízením Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a můžete ho 

kdykoliv odvolat. V případě, že uplyne doba zpracování osobních údajů stanovená výše nebo bude odvolán tento souhlas, 

Správce provede výmaz osobních údajů, ledaže by měl povinnost údaje dále zpracovávat dle zvláštních právních předpisů 

nebo oprávněný zájem na jejich zpracování (například pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Správce). Správce 

po ukončení smluvního vztahu rozsah Vašich osobních údajů, které zpracovává, vyhodnocuje a omezí na nezbytně nutnou 

míru s ohledem na legitimní účely jejich zpracování 

 

Vyplněnou přihlášku prosím buď naskenujte a zašlete na e-mail: marxova@moh.cz či 

osobně zaneste na adresu Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (možné vhodit do 

poštovní schránky). Bez řádně vyplněné přihlášky není možné se kroužku účastnit. 


