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XXV. ročník celostátní literární soutěže Zlatá tužka vstoupil do své druhé fáze. Soutěžní 

práce dorazily na místo určení, byly zkontrolovány všechny náležitosti a práce roztříděny. 
Můžeme si tak už udělat obrázek o letošní účasti. Do soutěže bylo letos zasláno celkem 70 
prací od 67 autorů (rozdíl je způsoben účastí 3 autorek jak prací na téma Příběh, tak i básní). 
Počet příspěvků není důvodem k oslavám, ale k mírnému optimismu ano. Překonali jsme dva 
předchozí ročníky, tak se snad „blýská na lepší časy“. Věřím, že letošní Tužka opět 
nastartovala zájem mladých pisatelek a pisatelů a že počet zúčastněných i do budoucna 
poroste. Ze soutěže byla vyloučena pouze jedna práce, která nesplňovala zadání „příběh“. 
Potěšující je fakt, že jsem tentokrát neobjevil žádnou opsanou báseň.  

Vzhledem k dosavadní nevelké účasti autorů z Moravy jsem obeslal mnoho škol a domů 
dětí z téhle části republiky. Jsem rád, že některé zareagovaly. Výsledkem je celkem 18 prací 
z Moravy, což je čtvrtina všech doručených prací. Věřím, že se k pisatelům z Brna, Ostravy, 
Blanska, Holubic, Litovle a Leštiny v budoucnu přidají další. 

Pokud jde o účast v jednotlivých tématech, opět se nám nepodařilo příliš zaujmout 
doplněným konkrétním tématem – tentokrát jím bylo Pán hor Krakonoš. Pouhých 6 prací 
v kategorii A je málo. Máte-li někdo nápad na zajímavé téma, sem s ním!  

Když se podíváme na účast v jednotlivých kategoriích, nejhůře dopadla ta nejstarší – C. 
Máme v ní pouze 15 prací. Kategorie A a B jsou bezmála rovnocenné – 23 a 25 prací. 

Pro zajímavost obvykle uvádíme i zastoupení autorek a autorů. Dopadlo téměř na vlas 
stejně jako loni. Z celkového počtu 66 pisatelů je chlapců pouhých 13 = 20%. 4/5 prací byly 
psány ženskou rukou.   

Práce nyní procházejí předvýběrem, ze kterého vzejde užší skupina pro závěrečné 
vyhodnocení v půlce dubna 2020. Oceněným pak vzápětí pošleme výsledkovou listinu, pro 
ostatní ji zveřejníme na našich webových stránkách. 

Děkujeme vám všem, kteří jste si dali tu práci, sedli k počítači (v několika případech i 
k papíru) a začali vymýšlet a rozvíjet příběh nebo básničku. Je fajn, že takoví ještě mezi vámi 
jsou! Doba není zrovna příjemná a tak „se držte“, buďte zdraví a dlouhý čas vyplňte třeba 
psaním textů pro pobavení druhých! 
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