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Tisková zpráva

Václav Neckář s kapelou Bacily vystoupí v Praze v rámci Modlitby za
domov
Legenda českého popu Václav
Neckář, kapela Bacily a chlapecký
pěvecký sbor Pueri gaudetes budou
hlavními hudebními hosty letošní
Modlitby za domov. 14. ročník tohoto
kulturně duchovního setkání pro celou
rodinu má téma Žít ve společném domě
a připomene potřebu stability, odvahy
v hledání nových cest i lidskou
sounáležitost. Modlitba za domov se
bude konat v den státního svátku 28.
října při příležitosti připomínky Dne
vzniku samostatného Československa.
Místem ekumenického setkání lidí dobré
vůle bude kostel Husova sboru v Praze
ve Vršovicích Církve československé
husitské a Vršovické divadlo MANA.
Hlavní program, koncert v komponovaném pořadu se zajímavými hosty, začne od 15:00 hodin. Pořadem
budou provázet herečka, zpěvačka a moderátorka Michaela Dolinová a farář David Frýdl. Hosty budou farářka
Martina Viktorie Kopecká, herec Lukáš Jurek, pedagog, komeniolog a kazatel Jan Hábl a nemocniční kaplan a
kněz Marek Drábek. Svou účast předběžně přislíbila také zpěvačka a herečka Marta Kubišová. S Českou televizí
jednáme o zajištění přímého přenosu hlavního programu Modlitby za domov.
V rámci doprovodného programu od 14:30 bude připravena dílna pro děti a rodiče, kde si budou moci
společnými silami vyrobit dřevěnou hračku nebo zahrát stolní hry. Od 17:00 se bude konat beseda s hosty
Modlitby za domov. Od 18:00 uvede vršovické divadlo MANA divadelní hru Země česká, domov můj? o lidech,
pro které pojmy vlast a čest nebyly pouhými slovy.
Součástí Modlitby za domov je také výtvarná soutěž pro děti a mládež. Prostřednictvím výtvarných prací
a také videa mohou děti zpracovat téma letošní Modlitby za domov Žít ve společném domě. Nejlepší výtvarné
práce budou vystaveny v Husově sboru ve Vršovicích od 28. října do 8. listopadu 2020.
Srdečně Vás zveme na letošní Modlitbu za domov. Na koncert Václava Neckáře a Bacilů
v kompovanovaném pořadu bude vstup umožněn do 14:45. Setkání organizuje Ekumenická rada církví ve
spolupráci s církvemi a dalšími partnery. Vstup je volný na všechny akce kromě divadelního představení Země
česká, domov můj?, kde se platí snížené vstupné.
Další podrobnosti k programu Modlitby za domov a k výtvarné soutěži pro děti a mládež naleznete na
webové stránce www.modlitbazadomov.cz.
Aleš Čejka
Ekumenická rada církví v ČR

Vážení přátelé,
přijměte prosím naše srdečné pozvání k účasti vás, vašich žáků či vašich dětí na tradiční
výtvarné soutěžní přehlídce v rámci 14. ročníku akce Modlitba za domov, jež probíhá
vždy ve státní svátek 28. října při příležitosti oslav Dne vzniku našeho samostatného státu.
Řada z vás se do soutěžní přehlídky opakovaně zapojuje, pro ty z vás, kteří se s touto akcí
setkáváte poprvé, si dovoluji připojit stručné shrnutí: Jedenáct členských církví Ekumenické
rady církví každý rok spojuje své síly k tomu, abychom důstojně a s vděčností oslavili
nabytou svobodu a pomodlili se za požehnání a ochranu pro naši zemi. Součástí akce je
bohatý duchovní a kulturní doprovodný program, vyvrcholením je přímý televizní přenos
České televize.
Tradiční součástí je již od počátků i výtvarná soutěž, vyhlašovaná pro jednotlivce i žáky
mateřských a základních škol. Vedle zajímavých cen je odměnou pro děti i vystavení
nejlepších děl a umístění výběru obrázků do přímého přenosu České televize.
Můžete tvořit i multimediálně a pomoci dětem natočit na naše téma klip, který se pak může
objevit ve vysílání Modlitby za domov a na internetu. Klip může být hraný, animovaný (či
kombinovaný) a neměl by výrazně přesáhnout 1 minutu. Odkaz na vytvořený multimediální
klip prosím zasílejte na ralfmost@gmail.com předmět: klip MZD.

Letošním tématem je „Žít ve společném domě“,
uzávěrky pro zasílání děl jsou letos ve dvou kolech: 1. září a 1. října 2020.
Více informací naleznete v přiložených materiálech a konkrétní program akce pak
na stránkách www.modlitbazadomov.cz
V případě vašeho zájmu vám rád zodpovím vaše dotazy.
Případné dotazy prosím zasílejte na mail ralfmost@gmail.com
Jménem přípravného organizačního výboru Modlitby za domov vám děkuji za váš čas, který
jste věnovali tomuto sdělení a budeme se velice těšit na případnou účast vás, vašich žáků či
vašich dětí v naší soutěži.
Přeji vám hezké a požehnané dny.
Se srdečným pozdravem
Ralf Mošt
organizátor výtvarné soutěže
v rámci přípravné skupiny Modlitba za domov 2020

Výtvarná soutěžní přehlídka
pro děti a mládež
téma:
Modlitba za domov 2020
14. ročník

"Žít ve společném domě"

JAK NA TO?

INSTRUKCE PRO DĚTI A JEJICH UČITELE ČI RODIČE
MOTIVACE
Spolu žijeme na mnoha místech – doma, ve škole, v církvi, v naší zemi, na celém světě, A jak poznal Jan
Ámos Komenský, kterého si letos také připomeneme, i když se ocitneme nedobrovolně mimo svůj
domov, anebo naopak když nás uzavřela doma koronavirová pandemie, můžeme se radovat, že jsme spolu.
Jak se vám spolu žije v těžkých časech? Co pro vás v této době znamená domov, společenství, církev či
národ? Dokážete tyto otázky a pocity nějak výtvarně zpracovat? Nebo vás láká zpracovat něco ze života
či díla J. A, Komenského?
ZPRACOVÁNÍ
Můžete kreslit, malovat, tisknout, lepit, šít – zkrátka používat všechny možné i nemožné dvourozměrné
výtvarné techniky a to na formáty A4 až A3. Doporučujeme použít spíše tužší papír, např. kreslicí karton
(čtvrtku).
VELMI DŮLEŽITÉ: Nebojte se používat barvy! Čím plošnější užití barev, čím sytější barvy, čím nápaditější
užití a kombinace barev, tím spíše má obrázek šanci zaujmout – jak posuzovatele prací, tak i televizní
diváky a oko kamery!
Barvy prosím používejte mechanicky odolné, případné doplňkové materiály řádně nalepte. Pokud
využijete doplňkové materiály pro reliéfní zpracování, prosíme o maximální tloušťku výkresu 5 mm.
Jednoduše řečeno, prosíme, abyste nenalepovali na výkres prostorově objemné prvky a aby z výkresu nic
neodpadávalo a aby užité barvy neznečistily své okolí – pokud tedy např. použijete pastel či uhel,
prosíme o fixaci barev lakem.
Na zadní stranu prosím napište individuální kód výkresu, viz instrukce v přihlášce.
Není bohužel v našich možnostech zaslaná díla vracet jejich tvůrcům, doporučujeme proto ještě před
odesláním díla si ho obrazově zdokumentovat.

Můžete tvořit i multimediálně a natočit na naše téma klip, který se pak může objevit ve vysílání
Modlitby za domov a na internetu. Klip může být hraný, animovaný (či kombinovaný) a neměl by výrazně
přesáhnout 1 minutu. Odkaz na vytvořený multimediální klip zasílejte na ralfmost@gmail.com
předmět: klip MZD.
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
Letos vzhledem k mimořádným opatřením chceme udělat dvě kola soutěže se dvěma uzávěrkami:
1) červnové a prázdninové kolo – uzávěrka 1. září 2020 – toto kolo je vhodné jako podpora distanční
výuky, jako výtvarný projekt na letních táborech a pro tvorbu vašich multimediálních klipů. Z
výtvarných prací 1. kola bychom chtěli vytvořit pro vysílání Modlitby za domov vlastní minutový klip.
2) školní zářijové kolo – uzávěrka 1. října 2020 – tvořte ve školách, v církvi a kdekoliv to bude snad už
možné, Výtvarné práce z 2. kola sice nebudou figurovat v našem klipu, ale budou vystaveny v přímém
přenosu České televize.
Odborná komise následně vybere vítězné práce, jejichž autoři budou informováni.
Srdečné pozvání na veškerý program a přímý přenos České televize – kde budou vybrané oceněné
práce prezentovány – platí nejen pro autory oceněných prací, ale pro vás všechny!
Kompletní program a více informací naleznete na WWW.MODLITBAZADOMOV.CZ
Děkujeme vám velice za spolupráci, se zájmem očekáváme výtvarné práce a těšíme se na kontakt s
vámi, ať již písemně či osobně. Přejeme mnoho zdaru a radosti při vašem tvoření a vyprošujeme Boží
požehnání nám všem a našim domovům!
Pořadatel výtvarné soutěžní přehlídky: Ekumenická rada církví v ČR

Výtvarná soutěž Modlitba za domov 2020
Kontaktní osoba – zasilatel zásilky (rodič, pedagog, u starších dětí či mládežníků sám účastník):
Jméno a příjmení:
Adresa pro
případné zaslání
odměny:
Mail:
Telefon:
Důležité: kvůli nařízení GDPR nepište prosím jméno/jména soutěžích přímo na výkresy, ale jen do této
tabulky. Pro označení výkresu/výkresů si prosím zvolte váš unikátní kód v podobě libovolných dvou slov
(podstatných jmen) následovaných pořadovým číslem výkresu. Tento kód pak prosím zřetelně napište na
zadní stranu výkresu daného soutěžícího. Pokud máte více prací, použijte stejný kód, jen s jiným
pořadovým číslem. Pokud počet zasílaných prací bude vyšší než 20, vyplňte prosím nový list.
Vyplněný soubor prosím vytiskněte – pozor, i druhou stranu! – na zadní straně prosím podepište
informace o zpracování osobních údajů, a oboustranný list, popřípadě dva sešité jednostranné listy, vložte
volně do zásilky. Zasláním přihlášky do soutěže berete na vědomí, že práce mohou být využity při přímém
přenosu České televize nebo na výstavách a prezentacích souvisejících s akcí Modlitba za domov, a také
skutečnost, že výtvarné práce nelze bohužel z kapacitních důvodů vracet, doporučujeme si je před
odesláním zdokumentovat.
Po skončení soutěže budou osobní údaje skartovány, nejpozději do konce roku 2020.
Bez podepsaného formuláře „Informace o zpracování osobních údajů“ nebude možné práce do soutěže
zařadit!
Omlouváme se za tuto administrativní zátěž, děkujeme Vám za Vaše úsilí a těšíme se na Vaše práce! :-)
Zásilku prosím zašlete nejpozději do 1.září nebo 1. října 2020 na adresu:
Ekumenická rada církví v ČR, Donská 5, 110 00 Praha 10
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Informace o zpracování osobních údajů
Výtvarná soutěže pro děti a mládež v rámci Modlitby za domov 2020
V souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále
jen „GDPR“) si Vás dovolujeme informovat, že o Vaší osobě zpracováváme osobní údaje, které jste nám
poskytl/a.
Kdo je správcem Vašich osobních údajů a jak jej můžete kontaktovat?
Správcem Vašich osobních údajů, tedy osobou, která rozhoduje o způsobu a účelu zpracování Vašich osobních
údajů, je Ekumenická rada církví v ČR, Donská 370/5, 101 00 Praha 10 (dále jen „správce“). Správce můžete
kontaktovat poštou na adrese sídla, prostřednictvím telefonu na čísle 271 742 326 nebo prostřednictvím
e-mailu na adrese info@ekumenickarada.cz.
Jmenoval správce pověřence pro ochranu osobních údajů?
Ne, nařízení GDPR to v případě naší organizace nevyžaduje.
Za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme?
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem vyhodnocení výtvarné soutěže v rámci Modlitby za domov 2020
a možnosti Vás kontaktovat, případně Vám zaslat odměnu nebo diplom.
Na základě čeho je správce oprávněn Vaše osobní údaje zpracovávat?
Vaše osobní údaje se zpracovávají na základě oprávněného zájmu správce, konkrétně možnosti Vás kontaktovat
a odeslat Vám případnou odměnu nebo diplom nebo Vás pozvat na Modlitbu za domov 2019.
Je poskytnutí osobních údajů k těmto účelům zpracování zákonným nebo smluvním požadavkem?
V případě neposkytnutí Vašich osobních údajů Vás nebudeme moci kontaktovat, případně Vám odeslat odměnu
nebo diplom nebo Vás pozvat na Modlitbu za domov 2020.
Budou Vaše osobní údaje předávány jiným osobám?
Zpracovatelem Vašich osobních údajů bude správce a pověření pracovníci správce případně jím pověření
dobrovolníci nebo pověření pracovníci církví spolupracující na Modlitbě za domov 2020. Jinak ale Vaše osobní
údaje nebudou předávány jiným osobám.
Budou Vaše osobní údaje předávány do zemí mimo Evropskou unii?
Ne.
Jak dlouho budou Vaše osobní údaje zpracovávány?
Vaše osobní údaje budou vymazány nejpozději do konce roku 2020.
Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů?
Kdykoli můžete požádat o sdělení, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, a poskytnutí kopie všech osobních
údajů, které o Vás zpracováváme. Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nejsou správné,
můžete požadovat jejich opravu. Pokud máte za to, že bychom Vaše osobní údaje zpracovávat nadále neměli,
můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů. Pokud nebudete s vyřešením Vaší žádosti spokojeni, můžete se
obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobní údajů. V případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na
základě Vašeho souhlasu, můžete souhlas kdykoli odvolat.
Dovolujeme si zdůraznit, že na základě uplatnění těchto práv Vám nehrozí žádné riziko. Je naším zájmem
zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to
daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.

Svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil s výše uvedenými informacemi o zpracování osobních údajů.

Vaše jméno a příjmení:

………………………………………………………………………………………………………………………

V …………………………….... datum ……………………..….. Váš podpis ……………………..

