Vyhlášení výtvarné soutěže k Roku Babičky Boženy Němcové
„Radujme se, veselme se...“
(lidový rok, obyčeje a svátky od jara do zimy)
V České Skalici, dne 4. února 2005, v den 185. výročí narození Boženy Němcové
Soutěž je vyhlášena Domem dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod pod záštitou Města
Česká Skalice, ve spolupráci s Muzeem Boženy Němcové a Textilním muzeem Tiba Česká Skalice.

Motto soutěže: Kdyby člověk, zvyklý na hlučný život velikých měst, putoval údolím, kde stojí
osamělé stavení, v němž Proškovic rodina žila, pomyslil by si: “Jak tu jen ti lidé mohou žít celý
rok? Já bych tu nechtěl být, leda co růže kvetou. Bože, jakých pak tu radostí!“ A přece tam
bylo velice mnoho radostí v zimě v létě!
Božena Němcová, Babička

Soutěž je určena
všem dětem, mladým lidem i zájemcům z řad dospělých.
Cíl soutěže
„Radujme se, veselme se“ je soutěž organizovaná v roce 2005 při příležitosti Roku Babičky
Boženy Němcové, vyhlášeného Městem Česká Skalice (http://www.ceskaskalice.cz). Základní
myšlenkou je, aby si účastníci soutěže uvědomili význam kulturního dědictví, aby si sami pro sebe
provedli malou sondu do historie - aby si připomněli, jak naši předkové prožívali jednotlivá roční
období s jejich tradičními svátky, zvyky a obyčeji, radovánkami i starostmi o živobytí. Inspirovat
se mohou právě v knize Babička Boženy Němcové, kde je život obyčejných lidí od jara do zimy
popsán. Ideální inspirací je však určitě osobní prožitek některého ze zvyků. Pokus o obnovení
některých obyčejů by se mohl stát podkladem pro projektové vyučování...
Získané poznatky napoví, jak pečujeme o dědictví z minulosti a možná napomohou i podpoře
udržování lidových tradic v současnosti. Snad budou i vodítkem k uvědomění si pozice naší země
v Evropě.
Příprava a práce sama se může stát ideální součástí projektového vyučování.
Soutěž je vyhlášena i pro děti a ostatní zájemce z partnerského města České Skalice Bardo
v Polsku. Tím přispívá i ke vzájemnému poznání lidových tradic jednoho regionu rozděleného státní
hranicí.
Téma:
„Radujme se, veselme se...“ je výtvarná soutěž, ve které účastníci ztvární obyčeje, zvyky,
slavení svátků tak, jak v roce probíhají.
Pro lepší orientaci v námětech uvádíme zjednodušený přehled lidových zvyků:
Nový rok, Tříkrálová koleda, stínání svaté Doroty (6. únor), masopust (pohyblivé období), 6 postních
nedělí včetně neděle smrtné a květné (vynášení zimy), Velikonoce, sv. Jiří (24. duben), pálení
čarodějnic (30. duben), květen – stavění májky, svatodušní svátky (letnice), jízda králů, svatojánské
ohně (24. červen), senoseč, žně, dožínky, vinobraní, uctívání svátku sv. Václava (28. září), Svátek
všech svatých (1. listopad), Dušičky (2. listopad), příjezd Martina na bílém koni (11. listopad), advent,
sv. Barbora (4. prosinec), Mikuláš (6. prosinec), obchůzka Lucek (13. prosinec), Vánoce.
Lidové zvyky je možno rozšířit o radovánky spojené s ročními obdobími, např. pouštění draků
na podzim, o hry v přírodě i doma, pranostiky, svátky světců, poutě a jarmarky, oslavy svátků,
o ztvárnění muziky, zpěvu, tance, práce řemeslníků – např. řezník a zabijačka - vše, co je spojeno
s pravidelným střídáním ročních období. Práce mohou vyjadřovat i pocity, nálady ap., nejde však
o zobrazení přírody a krajiny.
Průběh soutěže
Soutěž je rozvržena do celého roku 2005, vyvrcholí výstavou, která se uskuteční v prosinci
2005 v areálu českoskalických muzeí a na které budou vystaveny všechny zaslané práce.
Soutěžící budou rozděleni do čtyř kategorií (pro zjednodušení nejsou hranice určeny skutečným věkem,
ale „školním“ věkem):

1. kategorie: děti z mateřských škol a žáci 1. stupně ZŠ
2. kategorie: žáci 2. stupně ZŠ
3. kategorie: studenti SŠ
4. kategorie: studenti VŠ a ostatní

Hlavním tématem jsou lidové tradice, ale použitá technika může být nejen tradiční (kresba,
malba, grafika), ale i netradiční (koláž, počítačová grafika, dokreslená fotografie...), a také
trojrozměrné zpracování (keramika, plastika, přírodní materiály...).
Rozměry prací jsou téměř neomezené, ale myslete prosím na to, že je práce nutno
přepravovat a vystavit. Kresby křídami a podobným materiálem je nutno řádně zafixovat nebo jinak
zajistit, aby nešpinily.
Soutěž je určena pouze jednotlivcům (skupinové práce nebudou do soutěže zařazeny). Počet
zaslaných prací od jednoho autora není omezen. Pokud více prací jednoho autora tvoří jeden celek
(soubor), musí to být patrno v označení práce.
Upozornění: nelze zasílat kopie prací.
Vzhledem k organizaci školních roků lze poslat soutěžní práce ve dvou uzávěrkách:
první uzávěrka: 30. června 2005, druhá uzávěrka: 15. listopadu 2005.
Vyhodnocení prací odbornou porotou proběhne od 16. do 30. listopadu 2005.
Výstava prací se uskuteční v České Skalici v areálu Muzea Boženy Němcové a Textilního
muzea Tiba od 3. do 6. prosince 2005 v rámci tradiční výstavy Babiččiny Vánoce. Tam také proběhne
slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen. Autoři nejlepších děl budou do České Skalice pozváni.
Vítěze určí odborná porota složená z východočeských výtvarníků. V každé kategorii bude
určeno 1., 2. a 3. místo, vítězové obdrží cenu v hodnotě 500, 400 a 300 Kč. Výsledky budou
zveřejněny na internetové stránce DDM Bájo na adrese: www.bajo.wz.cz
Upozorňujeme, že soutěžní výtvarné práce mohou být publikovány, reprodukovány, vystaveny
či jinak prezentovány dle uvážení organizátora, a to bez finančních nároků ze strany autorů.
Pokud máte zájem o vrácení prací, přiložte prosím balicí materiál a známky v adekvátní ceně,
práce vám rádi během počátku roku 2006 zašleme zpět na vámi uvedenou adresu.
Adresa pro zasílání prací
Dům dětí a mládeže Bájo
Husovo náměstí 3
552 03 Česká Skalice
Označení prací
Označení práce proveďte na její zadní stranu, u trojrozměrných děl připevněte kartičku.
Pokud jde o soubor prací, který má být posuzován jako celek, označte každou součást zvlášť a uveďte
u názvu výrazně, že jde o soubor.
Označení musí obsahovat tyto údaje:
Věková kategorie (viz výše)
Rok narození autora
Název práce, (případně ze souboru............. )
Zpracovávané téma (vypište)
Jméno a příjmení autora
Název školského zařízení, třída (pokud práce nevznikla ve škol. zařízení, uveďte adresu autora)
Adresa zařízení, PSČ
Telefon, e-mail
Jméno a příjmení pedagoga, pod jehož vedením práce vznikla
Další informace o soutěži lze získat na tel. č. 491 452 708, 723 212 360.

Prosíme o zaslání přihlášky do soutěže s uvedením přibližného počtu prací do 31. března 2005.

Těšíme se na Vaši účast a přejeme Vám radost z práce a mnoho úspěchů!
PaedDr. Hana Vavřínová
Dům dětí a mládeže Bájo, Česká Skalice, okres Náchod
Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice
e-mail: bajo-cs@seznam.cz

http://www.bajo.wz.cz

