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 11. ROCNÍK VÝTVARNÉ SOUTEZNÍ PREHLÍDKY VÝTVARNÉ SOUTEZNÍ PREHLÍDKY
 PRO DETI A MLÁDEZ PRO DETI A MLÁDEZ

 "NA CEM MI ZÁLEZÍ" "NA CEM MI ZÁLEZÍ"

 NÁMET NÁMET

Jak vyplývá z nadpisu, tématem letošního roèníku výtvarné soutìžní pøehlídky je 
„Na èem mi záleží“. 

Každý jsme jiný a každý máme i jiné priority, ty se navíc i mohou mìnit v prùbìhu èasu – tak, jak se 
sami vyvíjíme. Mohou to být jak konkrétní vìci, pøedmìty, osoby, místa, aktivity, tak i abstraktní pojmy 
èi hodnoty. Napøíklad oblíbená hraèka, moje mìsto, moje zemì, rodina, sport, pøátelství, èestnost, víra, 
spravedlnost – a tak bychom mohli dlouho pokraèovat dále.

Mùžete kreslit i malovat, a to na formáty A4, A3, A2. Doporuèujeme použít spíše tužší papír, 
napø. kreslící karton (ètvrtku). 

Barvy prosím používejte mechanicky odolné, pøípadné doplòkové materiály øádnì nalepte. Pokud 
využijete doplòkové materiály pro reliéfní zpracování, prosíme o maximální tlouš�ku výkresu 5 mm. 
Jednoduše øeèeno, prosíme, abyste nenalepovali na výkres prostorovì objemné prvky a aby z výkresu 
nic neodpadávalo a aby užité barvy nezneèistily své okolí – pokud tedy napøíklad použijete pastel 
èi uhel, prosíme o fixaci barev lakem. Možné je pøípadnì i textilní zpracování za pomocí látek a šití.

Není bohužel v našich možnostech zaslaná díla vracet jejich tvùrcùm, doporuèujeme proto ještì 
pøed odesláním díla obrazovì si ho zdokumentovat.

Odborná komise následnì vybere vítìzné 
práce, jejichž autoøi budou informování prostøednictvím e-mailu a pozváni na slavnostní vyhlášení 
výsledkù soutìžní pøehlídky v rámci dìtského programu na akci Modlitba za domov 2017 dne 
28. øíjna 2017 v Praze.
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Téma je to znaènì rozsáhlé a záleží na každém osobnì, co si pod tímto mottem vybaví a jaký obraz 
nìèeho dùležitého a milého mu bezprostøednì vytane na mysli.

Dùležité je vybrat si to, na èem záleží právì vám, a právì teï!

Co je velmi dùležité: Nebojte se používat barvy! Èím plošnìjší užití barev a èím sytìjší barvy 
a jejich nápadité užití a kombinace, tím spíše má obrázek šanci zaujmout – jak posuzovatele prací, 
tak i televizní diváky a oko kamery. 

Na zadní stranu prosím pøilepte vystøiženou tabulku s kontaktními údaji, která je souèástí 
zasílaných informací k soutìži. Ujistìte se, že je øádnì pøilepena – aby z výkresu neodpadla a nebyla 
tak znemožnìna identifikace tvùrce.

Uzávìrka pro zaslání prací je pondìlí 2. øíjna 2017. 

Srdeèné pozvání na dopolední program i na odpolední pøímý pøenos Èeské televize – kde budou 
vybrané ocenìné práce prezentovány – platí nejen pro autory ocenìných prací, ale pro vás všechny! 
Kompletní program a více informací naleznete na www.modlitbazadomov.cz

Dìkujeme vám velice za spolupráci, radostnì oèekáváme výtvarné práce a tìšíme se 
na kontakt s vámi, a� již písemnì èi osobnì. Pøejeme mnoho zdaru a radosti pøi vašem 
tvoøení a vyprošujeme Boží požehnání nám všem a našim domovùm!

Jak vyplývá z nadpisu, tématem letošního roèníku výtvarné soutìžní pøehlídky je 

Každý jsme jiný a každý máme i jiné priority, ty se navíc i mohou mìnit v prùbìhu èasu – tak, jak se 
sami vyvíjíme. Mohou to být jak konkrétní vìci, pøedmìty, osoby, místa, aktivity, tak i abstraktní pojmy 
èi hodnoty. Napøíklad oblíbená hraèka, moje mìsto, moje zemì, rodina, sport, pøátelství, èestnost, víra, 
spravedlnost – a tak bychom mohli dlouho pokraèovat dále.

Mùžete kreslit i malovat, a to na formáty A4, A3, A2. Doporuèujeme použít spíše tužší papír, 
napø. kreslící karton (ètvrtku). 

Barvy prosím používejte mechanicky odolné, pøípadné doplòkové materiály øádnì nalepte. Pokud 
využijete doplòkové materiály pro reliéfní zpracování, prosíme o maximální tlouš�ku výkresu 5 mm. 
Jednoduše øeèeno, prosíme, abyste nenalepovali na výkres prostorovì objemné prvky a aby z výkresu 
nic neodpadávalo a aby užité barvy nezneèistily své okolí – pokud tedy napøíklad použijete pastel 
èi uhel, prosíme o fixaci barev lakem. Možné je pøípadnì i textilní zpracování za pomocí látek a šití.

Není bohužel v našich možnostech zaslaná díla vracet jejich tvùrcùm, doporuèujeme proto ještì 
pøed odesláním díla obrazovì si ho zdokumentovat.

Uzávìrka pro zaslání prací je . Odborná komise následnì vybere vítìzné 
práce, jejichž autoøi budou informování prostøednictvím e-mailu a pozváni na slavnostní vyhlášení 
výsledkù soutìžní pøehlídky v rámci dìtského programu na akci Modlitba za domov 2017 dne 
28. øíjna 2017 v Praze.

„Na èem mi záleží“. 

pondìlí 2. øíjna 2017
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Téma je to znaènì rozsáhlé a záleží na každém osobnì, co si pod tímto mottem vybaví a jaký obraz 
nìèeho dùležitého a milého mu bezprostøednì vytane na mysli.

Co je velmi dùležité:  Èím plošnìjší užití barev a èím sytìjší barvy 
a jejich nápadité užití a kombinace, tím spíše má obrázek šanci zaujmout – jak posuzovatele prací, 
tak i televizní diváky a oko kamery. 

Na zadní stranu prosím pøilepte vystøiženou , která je souèástí 
zasílaných informací k soutìži. Ujistìte se, že je øádnì pøilepena – aby z výkresu neodpadla a nebyla 
tak znemožnìna identifikace tvùrce.

Srdeèné pozvání na dopolední program i na odpolední pøímý pøenos Èeské televize – kde budou 
vybrané ocenìné práce prezentovány – platí nejen pro autory ocenìných prací, ale pro vás všechny! 
Kompletní program a více informací naleznete na 

Dùležité je vybrat si to, na èem záleží právì vám, a právì teï!

Nebojte se používat barvy!

tabulku s kontaktními údaji

Dìkujeme vám velice za spolupráci, radostnì oèekáváme výtvarné práce a tìšíme se 
na kontakt s vámi, a� již písemnì èi osobnì. Pøejeme mnoho zdaru a radosti pøi vašem 
tvoøení a vyprošujeme Boží požehnání nám všem a našim domovùm!

www.modlitbazadomov.cz
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