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TÉMA SOUTĚŽE………………………………………………………………………………………….  

MOJE MÍSTO / KDE BYDLÍM, KDE JSEM, 
MĚSTO, VESNICE, V HLAVĚ, CO JSEM, KDO JSEM 

….HLEDEJ MÍSTO, KTERÉ MÁŠ RÁD, KDE JE TI DOBŘE, kde jsi sám sebou, kde se 
cítíš bezpečně, ať je to na vesnici, nebo ve městě?  
Co si představíš, když se řekne MOJE MÍSTO…? / dům… / zahradu… / krajinu… 
vzpomínku… prázdniny… moře… les… tajná skrýš…… / namaluj, kresli, 
modeluj, fotografuj, tvoř //// ztvárni …………… 

Místa, která máme rádi, hledáme neustále, vracíme se na ně, nebo do nich. 
A nebo…… je nehledáme, a víme přesně, která to jsou. Místa se mohou 
měnit, podle toho, kde cestujeme, ale třeba také, jak rosteme. Svět se 
nám mění, zvětšuje a zmenšuje, před očima, a pokaždé vidíme něco jiného. 
Na mém místě se mohou měnit i roční období.  A možná…… je to tak, jak se 
říká, že všude je dobře, ale doma nejlépe. Každého místo je jiné, a někde 
jinde. 

možná inspirace … je všude okolo nás. 
Kde nalezli svá místa velcí malíři? Gaugin na Tahiti, kterému říkal 
ztracený ráj, Degas mezi baletkami, Rousseau v  přírodě a Monet miloval 
svou zahradu.  
 
 
VĚKOVÁ KATEGORIE 
Soutěž je určena všem žákům základních škol, mateřských škol a ateliérům 

v regionu Praha západ, kteří se v den podání přihlášky nacházejí ve 

věkovém rozmezí 5 - 15 let. Soutěž je rozdělena do čtyř věkových 

kategorií:  

 

 

 
1. kategorie: děti předškolního věku 
2. kategorie: 1. - 3. třída základních škol  
3. kategorie: 4. - 6. třída základních škol  

4. kategorie: 7. - 9. třída základních škol  
 
 
 



 
 
ČASOVÝ HARMONOGRAM 
 Zahájení soutěže: 20. 1. 2020   
 Uzávěrka soutěže je v pátek 17. 4. 2020 do 15 hodin. Práce přihlášené 

po termínu uzávěrky nebudou do soutěže zařazeny.  
 Práce do soutěže můžete odevzdávat v ZUŠ Řevnice v ředitelně školy, 

nebo zaslat poštou na níže uvedenou adresu. Jednotlivé práce z druhé 
strany označte přihláškou (vyplňte, nalepte). 

 Seznam všech vašich soutěžních prací zašlete elektronicky v přiloženém 
soupisu na emailovou adresu: zus.rev@seznam.cz. 

 Komise vybere nejlepší práce 18. 4. 2020.  
 Vernisáž výstavy a slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v ZUŠ Řevnice, 

sál Zámečku ve středu 29. 4. 2020 v 16 hodin  
 Výstava otevřena v Modrém domečku a ZUŠ Řevnice, a potrvá  

do 24. 5. 2020  
 Od 3. 6. 2020 budou práce k vyzvednutí v ZUŠ Řevnice.  
 
 

Adresa, na kterou můžete zasílat své práce:  
ZUŠ Řevnice Mníšecká 29, 252 30 Řevnice 
Podrobné informace o soutěži včetně  přihlášek a formuláře k soupisu 

prací najdete na www.zus-revnice.cz.  

       

Podmínky pPodmínky pPodmínky pPodmínky přihlihlihlihláššššky do soutky do soutky do soutky do soutěžžžžeeee    
Práce jsou do soutěže přihlašovány prostřednictvím škol, výtvarných 
ateliérů i jednotlivě. Za každého autora je možné do soutěže přihlásit 
maximálně jednu vybranou práci. Vhodným předvýběrem pro soutěž jsou 
školní interní kola. 

Odborná umělecká  porota vybere 18. 4. 2020 nejlepší práce (tři ze 
zúčastněných prací, z každé věkové kategorie, v případě, že nebude 
některá kategorie dostatečně zastoupena, přistoupí porota k náhradním 
řešením). Vítězové soutěže budou dopředu informováni. Dále bude udělena 
cena poroty a bude vybrán absolutní vítěz. 

Každá ze soutěžních prací podléhá posouzení vyhlašovatele z hlediska 
souladu s podmínkami soutěže. Do soutěže nebudou zařazeny (a pokud byly 
odevzdány, budou vyřazeny) práce,které: 

a) svým obsahem odporují  dobrým mravům   
b) byly dle informací dostupných vyhlašovateli soutěže pořízeny jiným 
autorem, než je účastník soutěže  
c) jinak neodpovídají podmínkám soutěže a těmto pravidlům.  

O celkovém pořadí a výsledcích soutěže vás budeme informovat osobně, 
emailem, a také prostřednictvím webových stránek www.zus-revnice.cz. 

 
ŽÁNR: 
Zájemci o účast v tomto regionálním projektu mohou tvořit v 
následujících výtvarných žánrech, které jsou pro letošní rok 
stanoveny:  



 

kresba / malba  

počítačová malba /grafika  

fotografie  

plastika / objekt / instalace  

 
 
 
FORMÁT: 
Kresba, malba, fotografie omezen maximální velikostí A2 
Plastika, instalace 60x30x30 cm, v případě reliéfu 30x30 cm.  
Textilní tvorba není omezena. 
Komiks omezen souborem maximálně třech výkresů / A4, A3 nebo A2 
 
SLOŽENÍ ODBORNÉ POROTY: 
Odborná porota, která  bude posuzovat odevzdané práce, se skládá z 
uměleckých odborníků. Prof. Ak. Soch. Kurt Gebauer, MgA. Jan 
Slovenčík, MgA. Pavel Karous, MgA. Tereza Hejmová, MgA. Marie 
Reslová, MgA. Filip Černý 

NAKLÁDÁNÍ S ODEVZDANÝMI PRACEMI: 
Vyhlašovatelé si vyhrazují  právo s odevzdanými soutěžními pracemi 
přiměřeně nakládat včetně práva na publikování, a to při současném 
a důsledném respektování všech autorských práv. Díla přinesená do 
soutěže jsou v souladu s autorským zákonem díla soutěžní. Autor 
vítězného soutěžního díla není bez souhlasu vyhlašovatelů oprávněn 
soutěžní dílo užít či poskytnout licenci jinému.  

Odevzdáním výtvarných prací, přihlášením do soutěže a splněním 
všech náležitostí  požadovaných v podmínkách účasti, 
vyjadřují autoři (popř. jejich zákonní zástupci) souhlas se všemi 
podmínkami soutěže a zavazují se respektovat rozhodnutí poroty.   

 

 

 

 

Za vyhlašovatele soutěže Ivana Junková                         

 


