
 

Občanské sdružení Kulturní Mosty 

ve spolupráci s Norským velvyslanectvím v České republice, 

Ministerstvem kultury ČR a pod záštitou senátorky Dagmar Zvěřinové 

vyhlašuje výtvarnou soutěž 

pro děti a mládež 

 

ČESKO MÝMA OČIMA 
 

ANEB VZKAZ PRO MÉHO KAMARÁDA DO NORSKA 
 

Soutěž bude prostřednictvím výtvarného projevu dětí a mládeže prezentovat české tradice, 

architekturu a historii v rámci mezinárodního projektu PROstor SVĚTlu ve spolupráci 

s Norským velvyslanectvím v ČR. Nejlepší práce budou vystaveny v České republice a 

v Norsku, a stanou se pomyslným mostem, vzkazem a poselstvím pro norské děti, mládež, ale i 

dospělé diváky. Přiblíží jim krásu a hloubku českých národních pohádek očima nejmladších 

výtvarníků, zajímavá přírodní místa a architektonické skvosty, které představí žáci druhých 

stupňů ZŠ  a osobnosti z oblasti umění, vědy, sportu a historie, ztvárněné studenty středních škol. 

Práce vyhodnotí a ceny pro vítěze v jednotlivých kategoriích předá velvyslanec Norského 

království v ČR pan Jens Eikaas, který zároveň přijme a odmění výherce a jejich učitele 

(zástupce škol).  
 

 

I. kategorie:   

1. stupeň ZŠ /1. – 5. tř./             POSTAVA Z MÉ OBLÍBENÉ ČESKÉ POHÁDKY 

 

II. kategorie: 

2. stupeň ZŠ /6. – 9. tř./             MÍSTO V ČESKÉ REPUBLICE, KTERÉ MÁM RÁD 

nebo nižší stupeň gymnázií 

 

III. kategorie:  

střední školy /I. – IV. roč./          OSOBNOST Z ČESKÉ HISTORIE, KTERÉ SI VÁŽÍM 

nebo vyšší stupeň gymnázií 

 

 Základní umělecké školy přihlašují práce do kategorií podle třídy účastníka v ZŠ nebo SŠ.  

 

Použitá technika:      kresba, malba, grafika, kombinovaná technika, keramika 

Formát prací:            libovolný, maximálně však do 70 x 50 cm 

Účastníci:                   jednotlivci nebo kolektivy dle věkových kategorií 

Uzávěrka:                  práce je nutné zaslat do 30. 4. 2013 
 

 

 



SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY: 

Nutné je dodržení a zpracování stanovených témat a správné zařazení do věkových kategorií. 

Zasílejte originály prací, jakékoli kopie nebudou hodnoceny (fotodokumentace, skeny apod.). 

Organizátor si vyhrazuje právo na nekomerční využití prací pro výstavní účely, charitativní akce, 

pro jejich reprodukci v tisku a médiích. Soutěžní práce se nevracejí. 

 

OZNAČENÍ JEDNOTLIVÝCH PRACÍ:  

Na zadní straně práce nalepte vyplněný soutěžní štítek s údaji soutěžícího (štítek naleznete na 

konci tohoto dokumentu) – uveďte název práce, jméno a příjmení, třídu ZŠ nebo SŠ, název a 

adresu školy, e-mail školy, který bude sloužit pro kontakt s organizátory a na který budete 

vyrozuměni. Soutěže se lze zúčastnit i jako jednotlivec, v tom případě na štítku soutěžícího v řádku 

škola vepište JEDNOTLIVEC a uveďte celou osobní adresu a kontakt. 
Veškeré údaje vyplňte čitelně HŮLKOVÝM písmem ve všech požadovaných polích.  

 

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE:    

Všechny soutěžní práce, které budou doručeny v řádném termínu a splní soutěžní podmínky 

vyhodnotí odborná porota. V každé kategorii bude vybráno 30 nejlepších finalistů.  

Výběr vítězů provede a věcné ceny účastníkům a jejich pedagogům věnuje velvyslanec 

Norského království v ČR pan Jens Eikaas, kulturní atašé paní Tijana Balac Nilsen a paní Helena 

Benýšková, poradkyně pro kulturu  Norského velvyslanectví v Praze. 

Udělovaná ocenění:  

vítěz 1. kategorie 

vítěz 2. kategorie 

vítěz 3. kategorie 

Čestná uznání 

Cena pro nejlepší školu /školu s největším počtem prací, které postoupí do finále/ 

Výsledky budou zveřejněny na webu organizátora – Kulturní mosty o.s. (www.kulturnimosty.cz) 

do konce června 2013. Vítězové a finalisté budou vyrozuměni o výhře i o způsobu jejího 

převzetí.   

 

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE:  

Práce s řádně vyplněným formulářem nalepeným na zadní straně zašlete do 30. dubna 2013 

(poštovní razítko nesmí být staršího data)  na adresu: 
 

Městský úřad 

Žižkova 227/1  

591 31 Žďár nad Sázavou 

zásilku označte nápisem „VÝTVARNÁ SOUTĚŽ – NEOTVÍRAT“ 
 

nebo můžete práce odevzdat osobně v podatelně MěÚ Žďár nad Sázavou (do 30. 4. 2013). 

Podmínkou účasti je zaslání jmenného seznamu účastníků, s uvedením kategorie, ve které 

žáci soutěží a údajů o škole (adresa, e-mail, telefon), a to do 30. 4. 2013 na e-mailovou 

adresu kulturnimosty@seznam.cz ve formě přílohy e-mailu ve formátu DOC. V předmětu 

mailu i názvu dokumentu uveďte město a název školy. 
 

 

Kontaktní údaje: 

Organizátor soutěže –  Kulturní Mosty o.s.,  

Vejmluvova 37, Žďár nad Sázavou 591 02   

Email:kulturnimosty@seznam.cz, info@kulturnimosty.cz        

 web: www.kulturnimosty.cz        

 tel.:  777 553 058, 739 644 307 

www.kulturnimosty.cz
mailto:kulturnimosty@seznam.cz


vyznačená políčka vyplňte hůlkovým písmem a štítek nalepte na zadní stranu soutěžní práce: 

 

 

ČESKO MÝMA OČIMA 

ANEB VZKAZ PRO MÉHO KAMARÁDA DO NORSKA 

údaje o soutěžícím a soutěžní práci 
 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ: 

 

 

 

 

TŘÍDA ZŠ, SŠ  

VĚK  

NÁZEV PRÁCE  
(POD KTERÝM BUDE 

VYSTAVOVÁNA)  
 

                                I. kategorie:  POSTAVA Z MÉ OBLÍBENÉ ČESKÉ POHÁDKY 

KATEGORIE:                       II. kategorie:  MÍSTO V ČESKÉ REPUBLICE, KTERÉ MÁM RÁD 

(ZAŠKRTNĚTE)                     III. kategorie: OSOBNOST Z ČESKÉ HISTORIE, KTERÉ SI VÁŽÍM 

údaje  ZŠ, SŠ nebo ZUŠ, kde práce vznikla a která ji deleguje do soutěže 

NÁZEV ŠKOLY: 

 

 

 

 

ADRESA ŠKOLY: 

 

 

 

 

MAIL 

ŠKOLY: 

 

 

 

TELEFON 

ŠKOLY: 

 

 

 

PEDAGOG:  
E-MAIL 

PEDAGOGA:  


