
SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA 

DĚTSKÉHO VÝTVARNÉHO 

PROJEVU
 

U PŘÍLEŽITOSTI LETOŠNÍCH OSLAV 

300. VÝROČÍ BLAHOŘEČENÍ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO



I. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY DĚTSKÉHO VÝTVARNÉHO PROJEVU 

U příležitosti letošních oslav 300. výročí blahořečení svatého Jana Nepomuckého vyhlašujeme  
1. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky dětského výtvarného projevu Svatojánské mosty pro všechny děti  
a mládež od 4 do 18 let. Do soutěžní přehlídky  může dítě registrovat vzdělávací instituce, farnost, dětská volnočasové 
organizace apod. Nezletilé děti a mládež mohou také přihlásit rodiče, zletilí se mohou přihlásit sami.  
U nezletilých je důležité, aby byl uveden kontakt na rodiče dítěte i v případě, že dítě registruje instituce.  
Do soutěže je možné přihlásit i skupinové práce.

CÍL PŘEHLÍDKY 

Hlavním cílem přehlídky je podpořit rozvoj dětského výtvarného projevu a komunikace mezi dětmi různých národů 
prostřednictvím výtvarného jazyka. Za přínos považujeme také možnost poznat výtvarnou kulturu a způsob  
výtvarného vyjadřování v těch zemích Evropy a Latinské Ameriky, kde se nachází partnerská města Nepomuku.

POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

Posláním přehlídky je propojit mladou generaci v různých zemích světa na základě odkazu svatého Jana 
Nepomuckého a překonávat vzdálenost mezi lidmi nejen v geografickém, ale i v přeneseném smyslu.  
Prostřednictvím životního příběhu svatého Jana chceme dětem přiblížit křesťanské kořeny evropských i amerických 
zemí. Proto je hlavním tématem Symbolika mostu mezi člověkem a Bohem, mezi lidmi i mezi národy, dalšími pak 
atributy, ctnosti či patronáty sv. Jana.

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA JE PŘIPRAVENA PRO NÁSLEDUJÍCÍ KATEGORIE: 
• kategorie MŠ (4 - 6 let, mateřské školy)
• I. kategorie (7 – 9 let; 1. až 3. třída základní školy)
• II. kategorie (10 – 12 let; 4. až 6. třída základní školy)
• III. kategorie (13 – 15 let, 7. – 9. třída základní školy)
• IV. kategorie (16 – 18 let)
• kategorie Skupinové práce

v oborech: malba, kresba, grafika, prostorová tvorba, volné (kombinované) techniky.

Soutěžní přehlídku dětského výtvarného projevu Svatojánské mosty pořádá Arciděkanství Nepomuk  
a Svatojánské muzeum v Nepomuku ve spolupráci s Maticí svatého Jana Nepomuckého a Základní školou Nepomuk.

Zaslané práce budou vystaveny v nepomuckých galeriích v květnu a červnu 2021. 
O termínu vernisáže budeme účastníky informovat prostřednictvím e-mailu a webových stránek  
www.svatynepomuk.cz, kde také budou průběžně zveřejňovány informace. 

Záštitu nad soutěžní přehlídkou převzali generální vikář českobudějovické diecéze Mons. ThLic. David Henzl  
a hejtmanka Plzeňského kraje doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.

Kontaktní e-mail: vopalecka@zsnepomuk.cz

Očekávané formální parametry zaslaného souboru:
- formát plošných technik do velikosti maximálně A1
- uvítáme také dokumentaci vzniku vašich výtvarných akcí, např. fotografie
- každou práci prosím označte na zadní straně požadovanými údaji – viz tabulka

OCENĚNÍ PRACÍ

• formou diplomu za účast v soutěži
• formou cen poroty  
• uděleny budou také cena generálního vikáře biskupství českobudějovického a cena hejtmanky plzeňského kraje

VÝTVARNÉ PRÁCE PROSÍM ZASÍLEJTE DO 31. BŘEZNA 2021 NA ADRESU:

Svatojánské mosty
(Soutěžní přehlídka dětských výtvarných prací) 
Svatojánské muzeum Nepomuk
Přesanické náměstí 1
335 01 Nepomuk
Česká republika

Výtvarné práce nevracíme, děkujeme.
Přihlášené práce zůstávají majetkem organizátorů a slouží ke studijním a výstavním účelům. Vyhlašovatel je také 
oprávněn užít bezplatně soutěžní práce k vydání publikací. Soutěžící přihlášením soutěžní práce vyslovují svůj souhlas 
s bezplatným užitím své práce ve smyslu příslušných ustanovení autorského zákona. Vyhlašovatel není povinen výše 
uvedeným způsobem dílo užít a je oprávněn zčásti nebo zcela toto oprávnění poskytnout třetí osobě.

Jméno a příjmení

Věk

Adresa bydliště

Název práce, rok vzniku

Technika

Název a adresa instituce

Jméno a příjmení učitele (vedoucího skupiny)

Kontakt na instituci (telefon, e-mail)

Kontakt na rodiče (telefon, e-mail)


