
                                                           
 

TISKOVÁ ZPRÁVA, 4.4.2016, Praha

 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ INTERPRETACI KOMIKSU
 
Dne 6.11.2015 byla na www projek
nejlepší interpretaci komiksového příběhu na
většinové společnosti. Komiksu, který 
Magnesia Litera za ilustrace k dětské 
31.3.2016 svou verzi příběhu na 
http://www.artmovement.cz/paralelni
Komiksy všech řádně zaregistrovaných účas
která vybrala 6 nejlepších (bez určení
webových stránkách soutěže. Výherci se stávají: 
 

 Monika Urbánková 

 Vendula Slívová 

 Jana Zborovská 

 Karel Čábel 

 Šárka Malošíková 
 Martin Král 

 
Každý z výherců získává  volnou vstupenku
Evolution, dále informační brožuru 
od 1.4.2016 do konce výstavy na pokladně po nahlášení 
kamenného zvonu na Staroměstském náměstí v
 
Motto: „Stigmatizující kampaň za ochranu společnosti před duševně nemocnými je ostudná a primitivní. Lidé 
s duševní poruchou je naopak třeba do společnosti integrovat.“ (listy Cyrila Höschla).
 

Projekt připravuje Art Movement, o.s. ve spolupráci
College of Applied Sciences. 
 
Aktuální informace o projektu najdete na: 
www.artmovement.cz, https://plus.google.com/+ArtMovementCz/posts
Kontaktní osoba: Dagmar Skůpová, dagmar.skupova@artmovement.cz
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VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ INTERPRETACI KOMIKSU : 

projektu Paralelní životy II. a na jeho sociálních sítích vyhlášena soutěž o 
iksového příběhu na téma integrace lidí s duševním onemocněním 

é společnosti. Komiksu, který ztvárnila Galina Miklínová ( držitelka prestižního ocenění 
dětské knížce "Lichožrouti") se mohl účastnit každý, kdo zas

 kontaktní údaje, uvedené na webových stránkách soutěže: 
http://www.artmovement.cz/paralelni-zivoty-ii-soutez.htm).  
Komiksy všech řádně zaregistrovaných účastníků byly po ukončení soutěže předány hodnotící komisi, 

určení pořadí). Výherní komiksové příběhy byly zároveň zveřejněny na 
Výherci se stávají:  

volnou vstupenku pro 1 osobu na filmovou výstavu Davida Cronenberga 
Evolution, dále informační brožuru a plakát k této výstavě. Výhru si budou moci výherci

na pokladně po nahlášení  jména výherce. Výstava se koná v
nu na Staroměstském náměstí v Praze do 17.7.2016.  

ochranu společnosti před duševně nemocnými je ostudná a primitivní. Lidé 
duševní poruchou je naopak třeba do společnosti integrovat.“ (listy Cyrila Höschla). 

Art Movement, o.s. ve spolupráci  s partnerem Oslo and Akershus University 

informace o projektu najdete na: www.facebook.com/ArtMovement.cz, 
https://plus.google.com/+ArtMovementCz/posts, https://twitter.com/paralelky

dagmar.skupova@artmovement.cz 
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