
                                             Výzva k účasti v soutěži
Společnost přátel České Bible, o. s. Praha zastoupená ředitelkou projektu Alenou M. 
Kubíčkovou ve spolupráci se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti připravuje  

ve dnech 16. 10. až 31. 12. 2008 v Galerii Slováckého muzea výstavu

                                      ČESKÁ BIBLE V PRŮBĚHU STALETÍ

                                             pod záštitou senátora Josefa Vaculíka

Výstava pojednává o vývoji překladů Bible do našeho národního jazyka, a to            
od 9. století po současnost, a jejich vlivu na kulturu a vzdělanost našeho národa.  
Podporuje zájem o naše kulturní dědictví  i o etické hodnoty. Výstava je interaktivní.

Jsme přesvědčeni, že Bible může i v dnešní době inspirovat mladou generaci             
v mnoha směrech. Proto se na Vás obracíme s nabídkou účasti v doprovodných    
programech, které budou prezentovat práce žáků a studentů základních a středních 
škol. Pro účast v doprovodných programech vyhlašujeme následující témata:

• Biblické inspirace – kresby, malby, plastiky a jiné výtvarné techniky
• Kdo je můj bližní  - fotografické práce 
• Píseň pro tebe  - hudební motivy (např. zhudebněná Píseň písní či její vybra-
             ná část upravená pro housle, flétnu, klavír; improvizace či vlastní skladba)
• Poselství biblického příběhu  - literární zpracování biblického tématu 
• Památky a tajemství Slovácka - archeologické, architektonické a podobné        
            památky s vazbou na biblický motiv v rámci regionu Slovácka - jaké místo, 
            objekt, stavba mě zaujala a proč (fotografie či kresba a zdůvodnění, téma 
            může být zaměřeno i na nezodpovězené otázky z historie – hrob sv. Metoděje 
            či jiné tajemnosti, historie kostelů a církevních památek, morových sloupů, 
            polních křížů či kapliček)
• Moje obec (město) – můj domov - co a jak bych si přál zlepšit pro současnost 
            i budoucnost v oblasti kulturní, duchovní a společenské v místě mého             
            bydliště – úvaha.

Téma výtvarné a fotografické zpracujte maximálně do formátu A3. Rozsah, styl        
a formu v literární a hudební oblasti ponecháváme na autorově představě. Na každé 
práci musí být uveden název vyhlášeného tématu, jméno autora, rok narození, název 
a adresa školy.

Vaše práce a přihlášky v oblasti hudební odevzdejte nebo zašlete do 24. října 
2008  na adresu: Kancelář senátora Ing. Josefa Vaculíka, Mariánské nám. 78,                   
686 01  Uherské Hradiště.  

Vyhodnocení všech kategorií provedou významné osobnosti kulturního života.  
Prezentace soutěžních prací a vyhlášení výsledků proběhne v rámci výstavy              
v listopadu a prosinci 2008.

Bližší informace získáte na www.josefvaculik.cz tel.  572 540 074, 724 075 851, 606 408 333
e- mail:   kancelar@josefvaculik.cz  a.kubickova@volny.cz  


