
Co je to Džungle? HOUŠTINA, PRALES, DIVOČINA...hustý tropický les, 

nedotčený lidskou činností.  

Jako Džungle byly označovány přírodní lesy, často močálovité 

s nejrozmanitějším množstvím různých druhů rostlin a živočichů. 

Džungle je obvykle světlejší než evropské husté lesy. Džungle může být 

jak deštná, tak také vysychající, kde vegetace prudce vyroste a pak 

uschne. Džungle se vyskytují v rovníkovém a tropickém pásmu Země, asi 

6 % pevniny má povahu džungle a žije v ní asi 57 % biologických druhů. 

Slovo džungle se užívá i jako metafora pro nepřehlednou změť něčeho – 

lidí, informací, papírů …… ve kterých nikdo se v ní nevyzná……džungle 

úkolů, digitální džungle atd.   

 

možná inspirace … Kniha džunglí od Rudyarda Kiplinga. 

Umělci, kteří se zabývají tématikou džungle Henri Rousseau, Otto 

Placht, ve filmu a fotografii např. David Frederick Attenborough. 

 

Soutěž je určena všem žákům základních škol, mateřských škol a ateliérům 

v regionu Praha západ a Středočeského kraje, kteří se v den podání přihlášky 

nacházejí ve věkovém rozmezí 5 - 15 let / letošní ročník do 18 let. Soutěž je 

rozdělena do šesti kategorií:  

 

1. kategorie: děti předškolního věku do 6 let. 

2. kategorie: 7 – 9 let  

3. kategorie: 10 – 12 let  

4. kategorie: 13 – 15 let  

5. kategorie: 16 – 18 let 

6. kategorie: rodiče a děti, společná tvorba 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Les
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tropick%C3%BD_podnebn%C3%BD_p%C3%A1s
https://cs.wikipedia.org/wiki/Metafora
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudyard_Kipling


 Zahájení soutěže: 1. 3. 2021   

 Uzávěrka soutěže je v pátek 14. 5. 2021 do 15 hodin. Práce přihlášené po 

termínu uzávěrky nebudou do soutěže zařazeny.  

 Práce do soutěže zašlete v elektronické podobě na email 

zus.rev@seznam.cz, včetně soupisu všech prací. Podrobný postup viz níže.  

 Komise vybere nejlepší práce 15. 5. 2021.  

 Vernisáž výstavy a slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v ZUŠ Řevnice, 

Mníšecká 29, Řevnice, sál Zámečku (nebo před budovou školy) ve středu 

26. 5. 2021 v 16 hodin  

 Výstava OPEN AIR, bude instalována na vývěsních plochách města Řevnice a 

potrvá do 27. 6. 2021 (plánek, kde jsou obrázky instalované, obdržíte 

emailem, a při otevření výstavy) 

 Zaslané práce budou vytištěny ve formátu A3 

 Vystavena jsou všechna díla přihlášená do soutěžní přehlídky.  

   

      VÝSTAVA BUDE I VIRTUÁLNÍ, umístěná na webu, facebooku a instagramu školy. 

 

Podrobné informace o soutěži včetně  přihlášek a formuláře k soupisu prací 

najdete na www.zus-revnice.cz.  

       

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 nejlepší práce (tři až pět z každé věkové 

kategorie, v případě, že nebude některá kategorie dostatečně zastoupena, 

přistoupí porota k náhradním řešením). Vítězové soutěže budou dopředu 

informováni. Dále bude vybrán absolutní vítěz a udělena cena poroty. 

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. 

Zájemci o účast v tomto regionálním projektu mohou tvořit v 

následujících výtvarných žánrech, které jsou pro letošní rok 

stanoveny:  

mailto:zus.rev@seznam.cz
http://www.zus-revnice.cz/


Elektronicky, včetně soupisu prací, přes Úschovnu / v jednom souboru 

za školu / před odesláním soubor uzavřete do ZIP (v případě více 

prací) / soubor označte jménem školy / jednotlivé snímky označte 

jménem a příjmením dítěte a číslem kategorie / prosíme v tomto pořadí 

a bez diakritiky  Anna_Novakova_1 

 

Kresba, malba, fotografie, plastika, instalace, textilní tvorba,  

komiks / zaslaná fotografie plošných, nebo prostorových prací je 

požadovaná ve formátu JPG / maximální velikost jednoho snímku do 5 MB 

 

Odborná porota, která  bude posuzovat odevzdané práce: Prof. Ak. Soch. 

Kurt Gebauer, MgA. Jan Slovenčík, MgA. Pavel Karous, MgA. Tereza 

Hejmová, Ing. Arch. Alice Čermáková 

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 zaslaná 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.  

Zasláním 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.  

 
 

 

Zákon č.398/2006 Sb. (Autorský zákon) 

Účastí v soutěži převádí účastník veškerá práva související se zaslaným dílem na 

organizátora soutěže, souhlasí s dodržováním těchto oficiálních předpisů s tím, že 

všechna rozhodnutí organizátora přijme jako konečná. 

 

Účastník souhlasí s tím, aby zaslané dílo bylo využíváno pro propagační účely, aby 

bylo pro tyto účely rozmnožováno (§ 13) Zákona č. 398/2009 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů (autorský zákon), aby rozmnoženiny díla byly rozšiřovány (§ 14), aby 

rozmnoženina díla byla půjčována (§ 16) či vystavována (§ 17) a aby dílo bylo 

sdělováno veřejnosti, zejména prostřednictvím počítačové sítě (§ 18). Právo využít 

dílo výše uvedeným způsobem se poskytuje bezúplatně. 

Vyhlašovatel není povinen výtvor přihlášený do soutěže prezentovat. 

 

Za vyhlašovatele soutěže Ivana Junková                         

 

 


