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VÍTĚZE DĚTSKÉ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE "VYNÁLEZY BUDOUCNOSTI" BUDE VYBÍRAT GRAFIK JIŘÍ SLÍVA 

Vítěze dětské výtvarné soutěže Vynálezy budoucnosti pořádané Technologickou agenturou ČR (TA 
ČR) bude vybírat kreslíř Jiří Slíva. Podle něj je právě u dětí potřeba rozvíjet přirozenou kreativitu. 
Například pořádáním výtvarných soutěží a přehlídek. Jiří Slíva ale není jen výtvarník, ale sám má za 
sebou úspěšnou vědeckou kariéru. 

„Děti ještě nejsou svázané kánony, jsou spontánní a kreativní samy o sobě. To se ale někdy potlačí,“ 
vysvětluje Jiří Slíva. Vypráví se prý historka, že malíř Pablo Piccasso o sobě tvrdil, že se do patnácti let 
naučil kreslit jako všichni klasici a pak se to celý život odnaučoval. Kreativitě je podle Slívy prostě 
potřeba dát prostor a k tomu jsou soutěže nebo přehlídky velmi dobrou příležitostí. 

Jiří Slíva, i když je známý především jako autor kresleného humoru, mnoha litografií a knižních 
ilustrací, pracoval osm let jako vědec v Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV na oddělení výzkumu 
vědecko-technické revoluce u akademika Radovana Richty. „Pak jsem sice utekl na volnou nohu, ale 
díky této zkušenosti znám obě strany, jak tu vědeckou, tak tu uměleckou. A podle mě, by se neměly 
rozdělovat,“ vysvětluje Jiří Slíva.  

Podle něj je správné, že TAČR chce podporovat tvořivost dětí, navíc věda a umění k sobě mají velmi 
blízko. „Kreativita je prostě kreativita, ať už v umění, vynálezech nebo překvapivých technických 
řešeních,“ dodává kreslíř Slíva.  

„Rádi bychom prezentovali umění, protože to je stejně důležitá věc, jako výzkum,“ vysvětluje důvody 
pořádání výtvarné soutěže předsedkyně TA ČR Rut Bízková. Proto chce TA ČR pravidelně nabízet své 
prostory výstavám výtvarného umění. 

Poslat svá díla do soutěže Vynálezy budoucnosti mohou žáci a studenti ještě do 25. září. Na vítěze 
čekají skvělé ceny spojené s poznáváním a výzkumy. Například dobrodružství v zábavním parku 
TepFaktor, rodinné vstupenky do vědeckého centra Techmania v Plzni, rodinné vstupenky do některé 
ze 14 zpřístupněných jeskyní České republiky nebo exkurze na veřejnosti nepřístupné pracoviště 
leteckého meteorologa na řídicí věži letiště Václava Havla. 

Na adresu TA ČR je možné posílat obrázky nebo fotografie vynálezů budoucnosti, u trojrozměrných 
děl stačí jejich fotografie. Pak stačí doplnit jen věk umělce, kontakt (pošta, e-mail/ telefon) a také 
školu, v rámci které dílo vzniklo. Zásilku označenou slovem "Výtvarná soutěž" je možné zaslat na 
adresu: 

Technologická agentura ČR 

PhDr. Blanka Kramolišová 

Evropská 1692/37 

160 00 Praha 6 

nebo elektronicky na e-mail: kramolisova@tacr.cz 

__________________________________________________________________________________ 

Technologická agentura České republiky je organizační složkou státu, která zabezpečuje přípravu a 
realizaci programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, včetně programů pro potřeby státní správy, 
veřejných soutěží ve výzkumu a zadávání veřejných zakázek ve vývoji a inovacích. 
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Kontakt:  

Hugo Charvát 

tel.: +420 234 611 314, +420 734 752 922 

e-mail: charvat@tacr.cz 
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