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Ahoj mladí výtvarníci, děvčata a kluci, 

možná jste nováčky naší výtvarné soutěže, možná se letos zapojíte už poněkolikáté. Ať je to tak nebo 

jinak, zajímá vás, co jsme pro vás tentokrát připravili?  

Letošní výtvarná soutěž je pro velké vizionáře, snílky a milovníky sci-fi, zkrátka pro všechny, kteří 

dokáží přijít s myšlenkami, které odhadují nebo předpovídají, jak může vypadat svět (např. společnost 

nebo technologie) v budoucnosti. Proto jsme ji pojmenovali „CESTA DO BUDOUCNOSTI: NEJLEPŠÍ 

PRACOVNÍ ŽIVOT PRO KAŽDÉHO“. Můžete si v ní zahrát na novodobé fantasty a utopisty, jakými byli 

v minulosti spisovatelé science fiction (Jules Verne, Ray Bradbury, Artur C. Clarke, Isaac Asimov, 

Stanislav Lem, Karel Čapek, Ludvík Souček), nebo jimiž byli a jsou filmoví, rozhlasoví a televizní tvůrci, 

jejichž jména jsou méně známá, než jejich díla, jako jsou např. televizní seriály, filmové série či filmy 

jako Star Trek Matrix, Hvězdné války/Star Wars, Iron Man a další. Do oblasti sci-fi náleží také 

nepřeberné množství počítačových her. 

Vaším úkolem bude zahrát si v soutěži na vizionáře, fantasty a vynálezce. Žijeme ve 21. století, tedy 

v době rozvinuté digitalizace, automatizace a robotizace, využíváme mnoho prostředků moderní 

techniky a pokrokové technologie. Uměli byste si představit, které z nich a jak by se mohly stát dobrými 

pomocníky při práci, pomocníky, kteří lidskou práci usnadňují a zlepšují, ale zároveň člověka 

nenahrazují? Možná už někteří z vás vědí, čím by chtěli být, jaká práce/zaměstnání se jim líbí a jakou 

práci/zaměstnání by chtěli dělat. Jenomže teď je teď, a vy budete dospělí a začnete pracovat až za 

několik let, svět práce se hlavně vlivem techniky a technologií změní, a po vás se do práce zapojí další 

a další lidé.  

Díky  naší soutěži máte teď možnost představit si, co všechno se v budoucnu v našich životech změní. 

Zaměřte přitom svou pozornost na to: 

 jak asi bude práce vypadat třeba za 50 nebo 100 let, 

 co by práci v blízké i vzdálené budoucnosti mohlo ulehčit nebo zjednodušit, 

 jak by se lidé mohli při práci chránit před existujícími riziky a nebezpečími jako jsou prach, hluk, 

chemické látky, třísky a odlomky, kouř, aerosol, teplo, zima, plyn, sluneční a jiné záření, atd., a 

před riziky a nebezpečími, která můžeme dnes jen předvídat.  
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Umělci potřebují inspiraci. Vy ji můžete čerpat ze svých zážitků, dojmů a poznatků z četby, filmů a z 

dalších volnočasových aktivit. Také si můžete se svou paní učitelkou/svým panem učitelem, svojí paní 

vychovatelkou/svým panem vychovatelem prohlédnout náš instruktážní materiál (viz Příloha 3) nebo 

vyslechnout jí/jím připravené ukázky a návod, jak si s tématem soutěže poradit. 

Přejeme vám hodně zdaru při vašem tvůrčím snažení, do kterého vložíte odvážné myšlenky a 

vynalézavost, a při kterém vám bude dovoleno zveličovat a přehánět.  Pro vítěze a další šikovné 

umělce máme připraveny hezké ceny. Pro ostatní soutěžící může být odměnou i to, že jejich kresbu 

vybereme do kalendáře, využijeme k vytvoření plakátu nebo pexesa, kde bude natrvalo připomínat 

vám, vašim učitelům, rodičům ale i dalším lidem vaši fantazii a šikovnost. Vašimi výsledky se jistě 

pochlubí i vaše škola/váš dětský domov.  

Dárky obdrží také školy/školská zařízení, a to v případě, že do soutěže zaslaly/zaslala práci, která se 

umístila na 1. místě v dané věkové kategorii. Odměněni budou i ti pedagogové, kteří přispěli k tvorbě 

oceněných prací. Školy a dětské domovy, jejichž žáci a děti se umístili na některém z dalších 

oceněných míst, od nás získají kalendář na r. 2018. 

 

Na vaše soutěžní příspěvky se těší      

 
organizátoři soutěže  
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