
Pohlednice z domova: propojení napříč 
evropským kontinentem

Volitelné kroky: Připojte se k tvůrčím dílnám osobně nebo online 
(budete si moci stáhnout materiály, poslat nám obrázky digitálně a 
získat přístup k událostem online: www.amateo.org/postcards-from-
home)

*Vaše pohlednice a adresa budou sdíleny s účastníkem z jiné 
země, s nímž si budete psát (korespondenční partner). Pohlednice 
z domova budou také anonymně sdíleny s účastníky kreativních 
workshopů v Mariboru.

Pohlednice z domova jsou součástí projektu mezinárodní 
sítě Amateo s názvem  „Neočekávaná spojení”, která budou 
propojovat živé i digitální tvůrčí dílny v irském Galway 
(listopad 2020) a slovinském Mariboru (května 2021).

Díky čemu jste se v poslední době cítili jako 
doma?

Může to být něco nebo někdo u vás doma nebo ve vašem 
blízkém okolí. Rádi bychom se podělili o svá různá prožívání 
místa jménem “domov”, které pro nás v těchto časech tolik 
znamenalo.  Chceme propojit jednotlivé lidi i místa, a to v době, 
kdy je příležitostí k osobnímu setkávní a sdílení tak málo. 

Vyzýváme lidi všech věkových skupin z celé Evropy, aby zaslali 
tři Pohlednice z domova a sdíleli spolu:

	 -	Co	pro	mě	teď	znamená	domov	/	Doma je...

	 -	Vzpomínka	na	domov	/	Domov byl…

	 -	Sen	o	domově	do	budoucna	/	Domov bude… 

Můžete odpovědět v jakékoliv podobě - několika slovy nebo 
básní, obrázkem, melodií… A pak si vyměňovat digitální 
pohlednice se svým korespondenčním partnerem.

Jak se zapojit 
Krok 1: Odešlete vyplněnou pohlednici do “GALWAY, Irsko”
do 15. listopadu 2020.* Na pohlednici musí být vaše jméno a 
adresa  - chcete-li na ni dostat odpověď (!), a vaše odpověď na 
otázku: “Domov	je…” 

Krok 2: Přes Galway vám přijde pohlednice z jiné evropské 
země, společně s dárkem z Galway jako Evropského hlavního 
města kultury

Krok 3: Pokračujte ve výměně pohlednic a sdílejte své dojmy

Obdržíte pohlednici z jiné evropské země a dárek z města 
Galway

Zašlete pohlednici do Galway, Evropského města kultury

Během prosince a ledna pokračujte ve výměně 
pohlednic s vaším korespondenčním partnerem

http://www.amateo.org/postcards-from-home
http://www.amateo.org/postcards-from-home


• Vytiskněte si pohlednici
• Vyplňte pole s tečkami
• Pusťte se do vytvoření vaší první pohlednice
• Doplňte vaše údaje (viz níže)

• Domov je... můžete odpovědět slovy,  
obrazem, fotografií atp

Jak se zapojit
Zasláním pohlednice souhlasíte s tím, že bude vaše 
pohlednice a adresa sdílena s účastníkem z jiné země,  
s nímž si budete psát (korespondenční partner). 
 
Poté budete sdílet další dvě pohlednice: 
1. Domov byl… (prosinec/leden) 
2.  Domov bude… (únor/březen)
 
Zaslané Pohlednice z domova budou také anonymně 
sdíleny s účastníky kreativních workshopů v Mariboru (v 
květnu) jako inspirace pro další tvořivou práci. 

Mé jméno:

Má adresa: 

Domov je...

Pokyny:

Galway 2020 Volunteer Hub  
The Cornstore 
Middle Street 
Galway, Ireland  
H91 K8YV 
Irsko


