
OBČANSKÁ 
ANGAŽOVANOST 
S HUMOREM

Sametové posvícení je satirický karnevalový průvod, 
který tematizuje nejrůznější aktuální společenské problémy. 
Už od roku 2012 slavíme Den boje za svobodu a demokracii 
a Mezinárodní den studentstva poukazováním na to, co podle 
nás nefunguje dobře a je třeba s tím něco dělat. 

Spojujeme proto různé neziskovky a občanské spolky se studenty, 
výtvarníky, hudebníky a performery, aby společně přetavili to, 
co je nejvíc pálí, do satirického výjevu, který na problém upozorní 
veřejnost neotřelou kreativní formou. 

Zveme vás na workshop, který spojuje aktuální 
témata, diskusi a výtvarnou činnost!

Zajímá vaše studenty/žáky, co se děje v jejich okolí? 
Sledují témata, která se týkají životního prostředí, 
politiky nebo osudů jednotlivců či skupin lidí? 

Zkusíme na to společně přijít, podívat se na vybrané téma 
blíže a pojmout ho kreativně, s nadsázkou a humorem.

Fyzické zapojení: tvořivá činnost, pokus vtělit nápad do masky.

Mezipředmětovost: vý chova k občanství a zdraví (VOZ) na ZŠ 
nebo základy společenských věd (ZSV) na SŠ, výtvarná, dramatic-
ká, mediální výchova, případně další předměty podle tématu, 
které si mladí lidé pro ztvárnění zvolí.

Ztvárnění aktuálních masky jde i online. Studující 2. ročníku 
Gymnázia Na Zatlance se do toho pustili s nadšením během distanční 
výuky během covidu. Poznáte, jaká témata se v maskách skrývají?

Pro rezervaci workshopů 
na vaší škole a více informací 
nás kontaktujte na:
skoly@sametoveposviceni.cz 

SAMETOVÉ 
POSVÍCENÍ

      sametové posvícení
www.sametoveposviceni.cz 
      sametové posvícení

Sametové posvícení je členem platformy uMĚNÍM
mladí lidé od 13 let a výše (15–30 studentů)
Střední školy, 8. – 9. ročník ZŠ
kratší verze: 3 vyučovací hodiny 
delší verze: 4–5 hod. projektové dopoledne
kratší verze: návrh výjevu, který upozorní na vybrané téma
delší verze: návrh masek a podoby průvodu 
zdarma (případně náklady na cestovné)
Mgr. Romana Bartůňková: VŠ a SŠ pedagožka a metodička, 
výtvarnice, koordinátorka kulturních a komunitních akcí 
a členka platformy pro kreativitu ve vzdělávání - Máš 
umělecké střevo? a spolupracovnice platformy Sametové 
posvícení. galerieroomin@gmail.com
Josef Koblic: volně tvořící umělec, restaurátor,  performer, 
pedagog, umělecký řezbář, amatérský herec. Absolvent 
kurzu kreativní pedagogiky na Pražské DAMU. Od roku 
2014 vedoucí uměleckořemeslných dílen Sametové 
posvícení. josef.koblic@gmail.com

Pořádající instituce:  
Cílová skupina: 
Věková skupina: 
Délka aktivity: 

Výstup:           

Cena:
Lektoři:
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Instrukce k povinné publicitě projektů podpořených dotací 
z výzev Národního plánu obnovy 

Povinnost publicity vychází z rozhodnutí po poskytnutí dotace a řídí se metodickými materiály 
k Národnímu plánu obnovy (NPO) a dalšími dokumenty níže. 

Příjemce dotace je povinen na materiálech či webových stránkách souvisejících s projektem: 
• umístit loga (Next Generation EU, Národní plán obnovy, Ministerstvo kultury), 
• umístit informaci o tom, že se projekt uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie. 

 

Povinné prvky publicity 

logo EU pro užití v rámci NPO   logo NPO   logo MK ČR 

 
Dokumenty 

NPO: https://www.planobnovycr.cz/dokumenty 
• Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci pro Národní plán obnovy na období 2021–2026. 
• Grafický manuál Národního plánu obnovy 
• Loga NPO a EU 

MK: https://www.mkcr.cz/logo-a-znelka-1128.html 
• Grafický manuál MK 
• Logo MK 

 

Obecná pravidla pro užívání log 

• Kromě loga EU k NPO nesmí být ke zviditelnění podpory ze strany EU primárně využita žádná 
jiná vizuální identita ani logo, pokud není dále v textu tohoto MP stanoveno jinak. Znak musí 
zůstat zcela čitelný, samostatný a nelze jej upravit ani překrývat přidáním dalších vizuálních 
značek nebo textu. Pokud je znak EU zobrazen ve spojení s jiným logem, musí mít znak EU 
nejméně stejnou velikost (měřeno na výšku nebo šířku) jako největší z těchto dalších 
použitých log a musí mít obdobné viditelné umístění.  

• Grafické normy dle pokynů jsou dostupné na: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter/  

• Loga se vždy umisťují tak, aby byla zřetelně viditelná. Jejich umístění a velikost musí být 
úměrné rozměrům použitého materiálu nebo dokumentu.  

• V souladu s prováděcím nařízením (CID) musí být loga zobrazovaná na internetových 
stránkách vždy v barevném provedení a ve všech ostatních případech musí být použito 
barevné provedení kdykoli je to možné. Monochromatickou verzi lze použít pouze v 
odůvodněných případech. Tento metodický pokyn stanovuje, že za odůvodněný případ použití 
monochromatického loga lze považovat případy, kdy jsou materiály tištěny na běžných 
kancelářských tiskárnách a další případy, kdy materiál barvenou variantu neumožňuje, nebo 
by použití barevné verze log bylo nehospodárné, neekologické či neestetické.  

• Pořízení černobílé kopie barevného originálu se nepovažuje za nedodržení pravidel publicity.  

• Povinnost uvedení loga se nevztahuje na malé předměty, kde zobrazení plné verze není 
technicky proveditelné. Doporučené minimální rozměry loga EU definují pokyny výše 
uvedené.  

Projekt je realizován za fi nanční spoluúčasti 
Evropské unie prostřednictvím Národního 
plánu obnovy a Ministerstva kultury.

Spolupráce: Pragkontakt, Gymnázium Na Pražačce a německé gymnázium 
Delbrück, výtvarník: Gilberto Conti, téma: V zajetí ideálu krásy, 2018.

Gymnázium Elišky Krásnohorské, výtvarnice: 
Kateřina Borovičková, téma: Od ucha k uchu, 2021.


