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Síť pro rodinu, z.s. vyhlašuje

SOUTĚŽ

U PŘÍLEŽITOSTI 1. ROČNÍKU FESTIVALU RODINY

pro mateřská centra a rodiny i děti
v období od 9. května do 21. června 2020

ZÁMĚR SOUTĚŽE 

Prezentovat  činnost  mateřských  center  a  to  jak na  krajské,  tak  i  na celorepublikové  úrovni.  A zároveň
motivovat centra, rodiče a děti i celé rodiny k zapojení do festivalu rodiny. Soutěž proběhne elektronicky,
avšak dětské obrázky budeme potřebovat i v originální podobě pro možnost užití na výstavě.

KATEGORIE 

Soutěž bude probíhat ve 3 kategoriích, které mají svá specifika.

I. Fotografie – témata:

1. Zajímavý dokumentární snímek z období mimořádných opatření z centra 

2. Zajímavý dokumentární  snímek z období  mimořádných  opatření  z rodiny  –  prosíme,  oslovte
rodiny z vašeho centra

II.  Video – témata: 

1. Zajímavý dokumentární snímek z období mimořádných opatření z centra 

2. Zajímavý  dokumentární  snímek  z období  mimořádných  opatření  z rodiny  –  prosíme,  oslovte
rodiny z vašeho centra

Soutěžní příspěvky do kategorie I. a II. je možné posílat průběžně do 21. 6. 2020. 

Výsledky budou vyhlášeny do konce června 2020.

Příspěvky budou průběžně zveřejňovány na Facebooku, v Síťovinách a webových stránkách Sítě pro rodinu.

III. Festivalová kreativní tvorba v rodinách - témata:

1. Výtvarná díla dětí (obrázky, koláže, keramika  a další techniky) – situace v rodině, kdy společně
celá rodina tvoří květiny, pěstuje květiny, daruje květiny … (jedno jakou technikou)

2. Vytvořené květiny – fotografie květin, které doma vytvořily děti za pomoci rodičů

3. Obrázky/komiks dětí na téma vybraného citátu o květinách (citáty najdete v příloze)

4. Obrázky/komiks dospělých (jak z rodin, tak i pracovních týmů centra) na téma vybraného citátu
o květinách (citáty najdete v příloze)
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Vyhodnocení  soutěžních příspěvků na  témata  1.  až 3.  –  tedy tvorba dětí  –  proběhne ve čtyřech
kolech:

a) Příspěvky poslané do 18. 5. 2020 (včetně) budou vyhodnoceny 21. 5. 2020.

b) Příspěvky poslané do 28. 5. 2020 (včetně) budou vyhodnoceny 31. 5. 2020.

c) Příspěvky poslané do 8. 6. 2020 (včetně) budou vyhodnoceny 11. 6. 2020.

d) Příspěvky  poslané  do  21.  6.  2020  (včetně)  budou  vyhodnoceny  spolu  s celkovým  vyhlášením
výsledků.

Děti budou rozděleny do čtyř věkových kategorií: do 3 let, do 7 let, do 12 a starší 12 let.

Z každého kola  postoupí  dílo  vítěze či  vítězky do  závěrečného vyhodnocení,  ve  kterém bude vyhlášen
absolutní vítěz či vítězka, a to do konce června 2020.

Soutěžní příspěvky na téma 4. – tedy díla rodičů – je možné posílat průběžně do 21. 6 2020. Výsledky
budou vyhlášeny do konce června 2020.

Vítězná díla budou po vyhlášení zveřejněna na Facebooku, v Síťovinách a webových stránkách Sítě pro
rodinu. 

PODMÍNKY SOUTĚŽE

Účast

Přihlásit se může členské mateřské centrum, a to jak vlastní tvorbou v centru, tak i díly rodičů a dětí případně
rodin – návštěvníků centra.

Každé  centrum  může  poslat  do  kterékoliv  kategorie  a  libovolného  tématu  maximálně  tři  díla.  
V případě III. kategorie, 1. až 3. téma nejvíce 3 díla do každého termínu (jedná se o dětskou tvorbu).  To
znamená, že v centru provedete vlastní vyhodnocení a pošlete díla, která zvítězí. 

Závazek účasti 

Každý, kdo se zúčastní soutěže (v případě dětí zákonní zástupci), souhlasí s tím, že jeho dílo může Síť pro
rodinu, z.s. použít pro prezentaci práce Sítě pro rodinu, a to jak na krajské, tak i na celorepublikové úrovni.
Autoři (v případě dětí zákonní zástupci) tedy přenechají Síti pro rodinu autorská práva. 

Podoba soutěžních příspěvků

Do  soutěže  posílejte  jen  fotografie  a  videa,  to  znamená,  že  obrázky  a  trojrozměrná  díla  pošlete  jen
vyfotografované. 

1. Fotografie: v tiskové kvalitě v rozlišení minimálně 300 DPI

2. Video: délka 30 – 60 sekund, v HD kvalitě a rozlišení 1920 x 1080 (ideálně točeno na šířku)

Označení fotografií a videí:

Název centra_kategorie.téma (příklad: Klubicko_III.4)

V průvodním e-mailu doplníte informaci o autorovi/autorce: jméno a příjmení, u dětí věk a souhlas k účasti
v soutěži jak dospělých, tak i zákonných zástupců u dětí. 

Kam posílat soutěžní příspěvky:

info@sitprorodinu.cz a v kopii příslušné krajské koordinátorce

Reálné  obrázky  od  dětských  autorů,  prosíme,  předejte  při  nejbližší  možné  příležitosti  krajské
koordinátorce.
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Hodnocení

Hodnotit budeme každou kategorii a každé téma zvlášť.

Hodnotit  bude  porota  složená  z osobností  z řad  odborníků.  Například  výtvarník  Petr  Kolínský,  jednáme
s fotografem Karlem Cudlínem, s novinářkou Norou Fridrichovou a dalšími osobnostmi. 

Odměny

V I. a II. kategorii  čekají na vítězná centra balíky hygienických potřeb od Rossmanna a na vítězné autorky či
autory zase značkové batůžky.

Pro děti máme pěkné dětské knihy nebo balíčky kosmetických potřeb od Rossmanna.

Vítěz či vítězka z řad rodičů získá portrét od Petra kolínského (dle živého modelu, pokud to bude reálné,
jinak dle fotografie).

Centrum, ze kterého bude pocházet dílo absolutního vítěze či vítězky dětských kategorií (III., 1. – 3.), získá
od Sítě pro rodinu, z.s.10.000,- Kč. 

 „Možná přijde i kouzelník“ a cen bude více. Pracujeme na tom. 
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PŘÍLOHA – citáty o květinách 

KVĚTINA JAKO NÁSTROJ ŽIVOTNÍHO MOUDRA

Čistou radost hledej u stromů a květin, u ptáků v ovzduší a u ryb ve vodě.
Otto František Babler

Spatřit svět v zrnku písku a nebe v divoké květině. Zachytit nekonečno v dlani a věčnost v jedné hodině.
William Blake

Přirozená touha přežít dala květinám vůni a ženám krásu.
Valeriu Butulescu

Zapomenut, začal jsem o sobě pochybovat jako neutržená květina o své kráse.
Valeriu Butulescu

Současná demokracie je křehká květina. Nepolamte ji! Pomozte jí, aby rozkvetla!
Valeriu Butulescu

S pohledem upřeným ke hvězdě ideálů nevidíme, že dupeme po trávě a po květinách. 
Valeriu Butulescu

Květiny nesmíte nikdy poslouchat. Musíme se na ně dívat a vdechovat jejich vůni. Moje květina naplňovala
vůní celou planetu, ale nedovedl jsem se z toho těšit.
A. Saint Exupery

Miluješ-li květinu, která vyrostla na nějaké hvězdě, rád se v noci díváš na nebe. Všechny hvězdy rozkvétají
květinami…
Antoine de Saint-Exupéry

Všichni jsme vevnitř zlaté slunečnice.
Allen Ginsberg

Půvab květiny je v jejich protikladech – tak jemná ve vzhledu, přesto silná ve vůni, tak malá vzrůstem, přesto
velká v kráse, tak krátkého života, přesto dlouhá vlivem.
Terri Guillemets

Jsi tady jen na krátkou návštěvu. Nepospíchej, netrap se. A nezapomeň si po cestě přivonět ke květinám. 
Walter Hagen

Kde kvetou květiny, kvete i naděje.
Lady Bird Johnson

Růže nemůže být nikdy slunečnice, a slunečnice nemůže být nikdy růže. Všechny květiny jsou nádherné
svým vlastním způsobem, stejně tak jako každá z žen.
Miranda Kerr
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Utrhl jsem květinu a zvadla mi. Chytil jsem motýla a umřel mi v dlaních. Pochopil jsem, že krásných věcí se
lze dotýkat jen srdcem.
John Lenon

Pokud by každá drobná kytka chtěla být růží, jaro by ztratilo na své nádheře.
Therese of Lisieux

Není naším úkolem vyšetřovat, co je náboženství a jak v člověku vzniká; stačí nám, víme-li, že je a dodává
člověku, jako neviditelná vůně květině, jeho vlastní hodnoty: odstraň vůni, a květina bude tvé oko těšit, ale
nebude se ti již zdát tak něžnou; odejmi člověku cit náboženský a učiníš z něho bytost, již budeš moci ctít a
snad se jí i obdivovat, ale z celého srdce s ní už nebudeš moci být spojen.
Tomáš Garrigue Masaryk

Buď jako květina, která dává svoji vůni i té ruce, která ji zničila. 
Abraham Maway

Růže nemůže být nikdy slunečnice, a slunečnice nemůže být nikdy růže. Všechny květiny jsou nádherné
svým vlastním způsobem, stejně tak jako každý z žen. Buď jako květina, která dává svoji vůni i té ruce, která
ji zničila.
Abraham Maway

Život je jako květina, i ty nejkrásnější druhy umírají.
Rammstein

Utrhl jsem květinu, zvadla mi. Chytil jsem motýla, zemřel. Až pak jsem pochopil, že krásy je třeba dotýkat se
srdcem.
Andrej Plavka

Hledal jsi květinu, a nalezl plod. Hledal jsi pramen, a nalezl moře. Hledal jsi ženu a nalezl duši – jsi zklamán.
Edith Södergran 

Zdraví těla i duše jsou jako květina, když o ni nepečuješ, usychá.
Šárka Šteinochrová

Podle vzhledu můžete posuzovat květinu nebo motýla, nikoli však lidskou bytost.
Rabíndranáth Thákur

Vše v přírodě - každá květina, každý strom a každé zvíře nás může mnohému naučit.
Eckhart Tolle

Mnoho očí jdou loukou, ale jen některé na ní spatří květiny.
Ralph Waldo

Kdo by nebyl šťastný se svobodou, knihami, květinami a měsícem?
Oscar Wilde

Nech své sny kvést.
autor neznámý
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KVĚTINA, KVĚTINY …

Květiny jsou milostným vyjádřením ducha přírody. 
Bettina von Arnim

Květina je krása, zakletá do říše snů a ticha.
Otto František Babler 

Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak nezbytné jako denní chléb.
Honoré de Balzac

Květiny udělají lidi vždy lepšími, radostnějšími a prospěšnějšími; jsou slunečním svitem, jídlem a lékem pro
duši.
Luther Burbank

Květiny jsou hudbou země. Znějí ze rtů planety Země, bez hlásky.
Edwin Curran

Každá květina kvete svým tempem.
Suzy Kassem

Květina, která následuje slunce, tak dělá i ve dnech, kdy je zataženo.
Robert Leighton 

Každá květina kvete ve svůj vlastní čas.
Ken Petti

Květina nemyslí na soupeření s květinou vedle ní. Prostě jen kvete.
Zen Shin

Květiny neřeknou, ony ukážou.
Stephanie Skeem

Květiny jsou jako přátelé, vnesou do vašeho světa barevnost.
autor neznámý 

LÁSKA A KVĚTINA 

Bez lásky žena zahyne. Jako když květina nedostává vodu. Nejprve svěsí hlavu, pak usychá. Květina toho
proti svému smutnému osudu moc dělat nemůže. Žena ano.
Hauke Brost

Láska je jako divoké kvítí; často se nalézá na nepravděpodobných místech.
Ralph Waldo Emerson

Nejvděčnější reakci vyvolávají jarní květiny jako poslové ročního období, na které každý netrpělivě čeká jako
na lásku. 
Adolf Hoffmeister 
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Květina nemůže kvést bez slunce, a muž nemůže žít bez lásky. 
Max Muller

Láska je květina, kterou musíš nechat růst. 
John Lennon 

Láska není byznys, takže není třeba mít obavy ze ztráty nebo zisku. Lásku je třeba dávat a užívat si se
stejnou samozřejmostí, s jakou květiny rozdávají svou vůni.
Osho

Láska je krásná květina, ale člověk musí mít odvahu utrhnout ji na kraji propasti.
Stendhal 

Máma byla moje největší učitelka, učitelka soucitu, lásky a odvahy. Pokud je láska vlídná jako květina, pak
moje matka je ta vlídná květina lásky.
Stevie Wonder

Láska umírá na nedostatek péče stejně jako květina, strom nebo keř.
Zig Ziglar 

Moje láska k tobě kvete každý den.
autor neznámý

PÉČE O KVĚTINY

Nečekej, až ti někdo přinese květiny. Pěstuj svoji vlastní zahradu a zdob svou vlastní duši. 
Luther Burbank

V Japonsku se říká, pokud má být květina krásná, musí se o ni pečovat. 
Lester Cole

Radost  květin  za  oknem… Není  to  jenom radost  z  té  krásy  a  něžnosti,  ale  taky radost  z  úspěchu při
pěstování.
Karel Čapek

Kdybych měl jednu květinu pokaždé, když na tebe pomyslím, chodil bych po své zahradě navěky. 
Claudia Adrienne Grandi

Pěstovat zahradu znamená věřit v zítřek.
Audrey Hepburn

Byl bych rád, aby všichni,  co mne znali,  mohli  o mně - až tu nebudu - říci,  že jsem nikdy neopomenul
vytrhnout bodlák a zasadit květinu všude tam, kde jsem myslel, že vykvete.
Abraham Lincoln 

Nedovol vysokému plevelu zastínit květiny tvé zahrady. 
Steve Maraboli
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Ten nejlepší vztah má zahradník a květina. Zahradník pečuje a květina kvete.
Carole Radziwill 

Každá květina musí vyrůst skrze hlínu.
Laurie Jean Sennott 

Jako divoké kvítí. Musíš si dovolit růst na všech místech, kde by si lidé nemysleli, že někdy budeš. 
E.V.

Zaléváš-li květiny, zalévej kořeny. Poučuješ-li člověka, mluv k jeho srdci.
Čínské přísloví

Všechny květiny zítřků jsou v semenech dneška.
Indiánské přísloví

Květiny znovu vyrostou, i po tom, co na ně někdo šlápne. Stejně tak se zvednu i já.
autor neznámý

KVĚTINA S NADSÁZKOU

A je to příroda, která mne vždy povznáší. Jsem šťastná, když slyším, jak trylkují ptáci. Mám raději květiny
než brilianty.
Aenne Burda 

Květina je klíčem k srdci ženy: otevře ho snadněji než klíč houslový.
Petr Eben 

Mám ráda květiny, vždycky si vzpomenu na hřbitov.
Nico 

Jistá Američanka totiž vědecky vyzkoumala, že nejšťastněji se člověk cítí, je-li obklopen květinami, a že díky
blízkosti květin dokonce zatouží i po intenzivnějším kontaktu s rodinou. Z čehož zákonitě plyne, že největší
štěstí každý z nás pocítí na vlastním pohřbu.
Ivo Šmoldas 

Mnoho očí jdou loukou, ale jen některé na ní spatří květiny.
Ralph Waldo

Ženu ani květinou neudeř!
Julius Zeyer 

Člověk má být zdvořilý, květina má vonět.
Indické přísloví

Laskavý pohled přehlíží rozbitá okna, protože za nimi vidí květiny.
Holandské přísloví
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