
                                

14. ročník otevřené umělecké přehlídky 

TO JE HLÍNA 
 

na téma 
 

Téma pro rok 2019  -   "Není Listopad jako Listopad" aneb namaluj, vyfoť, uplácej 

z hlíny, vytvoř něco zajímavého netradičního nebo napiš fejeton, povídku, 

básničku prostě co tě napadne. "30. výročí Sametové revoluce v Československu nabízí 

překrásný a kreativní prostor. Nechte si vyprávět historii vzniku svobodného Československa a 

podívejte se kreativně na 17. listopad 1989. Jakákoli osobní vzpomínka nebo detail, o kterém 

se dovíte, může být inspirací. Když k tomu přidáme i podzim jako takový, stačí se dívat kolem 

sebe a pozorovat, jak se příroda i město kolem vás mění." 

 

Můžeš také malovat nebo vytvořit zajímavou technikou a propojit více uměleckých 

směrů. Pokud máte doma něco ze 17. listopadu (plakát, fotky, články a pod., 

zpracuj a poděl se o zážitky své rodiny)  

 

Patron Fotografie: fotograf Tomáš Třeštík 

 

Letos budeme putovní.  

Začínáme v dubnu v Novoměstské radnici, Praha 2 

Další výstava může být u Vás ve městě, vesnici. Záleží, jestli máte výstavní 

prostory, které mohou být bezplatně půjčeny. Více info na tojehlina1@gmail.com 

Termín: 

1. dubna - 26. dubna 2019   Novoměstská radnice, Praha 2 

26. dubna 2019   Slavnostní ocenění výtězů - novogotický sále 

Mazhaus, Novoměstské radnici. 

1. - 30. listopadu 2019  Zakončení výstavy ve Škodově paláci  
Listopad 2019    Slavnostní zakončení výstavy a aukce děl  
 
POZOR Změna pravidel. 
Zjednodušujeme: 
 



Věkové kategorie: 
Kategorie A: 4 - 6 let 
Kategorie B:  7 - 11 let 
Kategorie C:  12 - 15 let 
Kategorie D: 16 - 19 let 
Kategorie S: pro děti  a mladé se zdravotním postižením, věk nerozhoduje, ale 

předpokládáme, že bude do cca 30 let 
 

Umělecké kategorie: 
1. keramika - kategorie C, D, S 
V letošním ročníku se můžete rozmáchnout. Máme krásné novogotické prostory Novoměstské radnice. 
Z každé dílny mohou být 2 díla. 

2. kresba, malba, kombinovaná technika, tisk – Kategorie A, B, C, D, S, formát A4, A3 a A2 
přijímáme i nestandartní rozměry. 
3. fotografie, formát A5 a A4 - kategorie B,C,D,S 
4. autorské psaní - kategorie B,C,D,S 

 
Pravidla přehlídky: 

➢ Každé dílo musí být odevzdáno v řádném termínu. Musí být opatřeno průvodkou a být čitelně 
podepsané. Díla musí být označena také anglickým názvem.  
 
➢ Otevřená přehlídka je spojena s charitativní prodejní výstavou, jejíž součástí se automaticky stává 
každé přihlášené dílo.  Autor/autoři se přihlášením do přehlídky vzdávají nároku na vrácení díla. Tento 
bod neplatí pro obor divadlo, film. Díla po vernisáži a slavnostním zakončení se budou prodávat za 
příspěvek minimálně 150,- Kč. Výtěžek půjde na podporu charitativního projektu Nadačního fondu 
Modrá rybka.  

 
➢ Díla bude hodnotit dospělá porota, složená z odborníků i představitelů veřejného a kulturního života. 
Hodnocení bude anonymní, porota bude znát pouze čísla a názvy jednotlivých děl. 
 
➢ Přehlídky se mohou zúčastnit děti z dětských domovů, ZUŠ, soukromých ateliérů, DDM, SASM, SHM, 
SKM, ZŠ, MŠ, středních škol, gymnázií, NNO, které pracují s dětmi a mládeží se specifickými potřebami 
apod. 
➢ Do uměleckých oborů lze přihlásit z jedné organizace maximálně 2 díla v každé věkové kategorii a 
oboru. Pokud se přihlásí škola (ZŠ, MŠ, gymnázium nebo střední škola), může poslat díla max. ze 4 tříd. Z 
 jedné třídy max. 2 díla v příslušné věkové kategorii a oboru. 

 
➢ Každá zúčastněná organizace dostane účastnický diplom a autoři vítězných děl získají věcnou cenu. 

 
➢ Startovné se nevybírá.   

 

Termíny jednotlivých soutěží: 
 

➢ V roce 2019 bude celá soutěž probíhat ve výstavních prostorách Novoměstské radnice, 
Praha 2 
➢ 1. 4.  - 28. 4. 2019 výstava        
➢ 26. dubna 2019 Slavnostní udílení cen moderuje Pavel Anděl.  

 



 
Postup registrace 

Přihlášky odešlete do 28. 2. 2019 
➢ přes přihlašovací formulář na stránkách Modré rybky; www.modrarybka.eu  
➢ mailem na adresu tojehlina1@gmail.com 
➢ poštou na adresu: 

NADAČNÍ FOND MODRÁ RYBKA 
Lucie Lišková 
Kobyliské nám. 6  
182 00 Praha 8 
Obálku označit „ TO JE HLÍNA “ 

 
Kontaktní osoba: Hedvika Nejedlá, mail tojehlina1@gmail.com 
 
Výrobky s průvodkami poštou nebo osobně po domluvě s Lucií Liškovou mob: 737 181 484 do 20. 3. 2019. 
 
Soutěž pořádá NADAČNÍ FOND MODRÁ RYBKA a SHM Klub Praha a Zdiby, p.s. 

___________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 

Průvodka k dílu 

Jméno a příjmení: 

 

Věk: 

Název díla v ČJ: 

 

Název díla v AJ: 

Organizace: 

 

Lektor, učitel: 

 

 


