
Pozvání k účasti ve výtvarné soutěži  
dětí a mládeže a mezinárodní výstavě  
ČESKO MÝMA OČIMA 
 
Vážení pedagogové, milé děti a studenti, 
 
přijměte naše pozvání k účasti ve výtvarné soutěži Česko mýma očima s podtitulem 
Vzkaz pro mého kamaráda do Norska Soutěž je věnovaná partnerství se 
skandinávskými zeměmi  a nově vznikajícím projektům spolupráce a přátelství škol 
České republiky a států EHP/ Norska.  
 
Výstava nejlepších prací této soutěže bude mostem mezi kulturami obou zemí, představí 
divákům v ČR a Norsku to, jak vidí Česko talentované děti a mládež, představí také české 
školy a pedagogy úspěšných mladých výtvarníků a napomůže tak dalšímu rozvíjení kontaktů 
a vzájemného poznávání. Výstava bude mít vernisáž při zahájení festivalu česko – 
norské kultury PROstor SVĚTlu, vystavena bude také v Norsku.  
Soutěž trvá do 30. dubna 2013, nejpozději do tohoto data zasílejte soutěžní práce na 
adresu, uvedenou v přiložených propozicích. Vyhodnocení prací proběhne do 30. června 
2013. Průběžné informace budou uváděny na webových stránkách soutěže: 
http://www.kulturnimosty.cz/n/soutez/ 
 
Vaše kresby, malby, koláže či keramické objekty budou pečlivě ohodnoceny odbornou 
porotou, která vybere 30 nejlepších finalistů v každé ze tří věkových kategorií. Z těchto 
finalistů celkové tři vítěze a nejlepší školní kolektiv vyhodnotí tým pracovníků 
Norského velvyslanectví v ČR v čele s velvyslancem panem Jensem Eikaas. Ten také 
vítěze a jejich pedagogy osobně přijme a předá ocenění.  
 
Témata jsou  věnována představení českých tradic a lidové slovesnosti v podobě  ryze 
českých pohádkových příběhů a postav, které děti v Norsku neznají, ztvárnění krásných 
míst v České republice, architektonických skvostů a památek, díky nimž si diváci ve 
Skandinávii lépe představí naši zemi. Poslední téma je představením osobností z českých 
dějin, ale i současnosti, osobností z oblasti umění, vědy, historie či politiky, kterých si pro 
jejich činy a přínos vážíte. 
 
Doufáme, že Vás témata budou inspirovat a těšíme se na Vaše práce. 
 
              organizátorský tým občanského sdružení Kulturní mosty 
 
 

Pořadatelé: 
Občanské sdružení Kulturní mosty  
Velvyslanectví Norského království v České republice 
Ministerstvo kultury České republiky 
Městský úřad Žďár nad Sázavou 

 
kontakt:  
Kulturní mosty o.s.  
kulturnimosty@seznam.cz 
tel.: 777 553 058, 739 644 307 


