
 

Výsledky XXV. ročníku celostátní literární soutěže ZLATÁ TUŽKA 

Milé autorky, milí autoři, 
 

I přes podmínky, jaké právě jsou, se nám podařilo završit vyhodnocení Vašeho literárního snažení. 
Podílela se na něm čtyřčlenná porota, která se v mnoha případech shodla, někde udělala určité 
kompromisy. Zvažovali jsme jak formu = Vaši literární „vyzrálost“, tedy „schopnost psát“, tak i obsah psací. 
Obojí je často v nerovnováze. Ale to je normální. Ne každý je tak výborný pisatel, aby našel zajímavé, 
nápadité téma a ještě ho skvěle zpracoval. Zvažovali jsme, porovnávali.  Občas jsme se podivovali nad tím, o 
čem píšete, a přemýšleli o dnešní době. Co všechno s sebou nese. Nakonec jsme došli k výsledkům, které si 
zde přečtete. 

Pokud jde o statistiku letošní soutěže, najdete ji na webových stránkách DDM Jednička. Tak tedy jen 
velmi stručně: Letošního ročníku Tužky se zúčastnilo celkem 67 autorů, kteří do soutěže poslali 70 prací. To 
je oproti posledním dvěma letům mírný nárůst. Víc je i oceněných – celkem 19 – asi o 1/3 více než loni. 
Velmi kladně hodnotím účast mnoha nových autorů, zejména z Moravy. Když se teď podívám na pomyslnou 
mapku rozložení našich autorů, „bliká na mě“ Praha, Trutnov, Ostrava, Brno, Litovel, Blansko, Týn nad 
Vltavou, Písek …  - opravdu většina naší republiky. To je určitě radostné zjištění. Stejně jako to, že valná část 
oceněných autorů jsou nováčci. Věřím, že nám zůstanete věrni i Vy, kteří jste tentokrát nebyli oceněni, že to 
zkusíte i příště. A třeba se ve Vašem okolí najdou i další „psavci“. Jistě jste už ale zvědaví na výsledky.        
Zde jsou: 
 
téma Vládce hor Krakonoš – kategorie A /kategorie B bez účasti/ 
 

1. – 3. místo neuděleno 
Čestné uznání  Pán hor Krakonoš     Anežka Dvořáková  Třebechovice pod Orebem 
 
téma Veršování – kategorie A 
 

1. místo neuděleno 
2. místo  Zima ne-zima      Karolína Nesétová  Leština 
Čestné uznání  Kulíšek a kamarádi     Kristýna Motlová  Dvůr Králové nad Labem 
 
téma Příběh – kategorie A 
 

1. místo  První písmena      Zuzana Semerádová  Svoboda nad Úpou 
2. místo  Co bude po smrti     Kristina Kytnerová  Brno, Bystrc 
3. místo neuděleno 
Čestné uznání  Kouzelný medvídek     Zita Brátová   Svoboda nad Úpou 
 
téma Veršování – kategorie B 
 

1. místo neuděleno  
2. místo  Diktatura      Eva Bajerková  Vratimov 
Čestné uznání  Mosty       Vojtěch Češek  Písek 
 
téma Příběh – kategorie B 
 

1. místo  Lež       Nina Sodomková  Záboří 
2. místo  Na každého jednou dojde    Petr Wurm    Nechanice, Tůně 
Čestné uznání  Tajemství školní knihovny    Veronika Glozarová  Brno 
   Vyprávěj mi příběh     Jana Stryková  Ostrava 
 
téma Veršování – kategorie C 
 

1. místo  Veršování na kaváren. stolku    Vendula Zelinková  Blansko 
2. místo  Dvě ztracené planetky    Kateřina Julíčková  Brno 
3. místo  Na paletě duše     Evelína Kolářová  Mokrosuky 
 



 
téma Příběh – kategorie C 
1. místo  Hotel California     Eliška Poledníčková  Chotěvice 
2. místo  Trampoty polyethylen. pytlíku Andrej Holoubek  Holubice 
   Doba soběstačná     Mayuri Vaculíková  Praha 6, Suchdol 
3. místo  Bojím se usínání     Denisa Korotvičková Trutnov 
     
 Gratulujeme všem oceněným pisatelkám a pisatelům. Velké poděkování za účast v soutěži ale patří 
všem, kteří nám své práce poslali – autorům i pedagogům, kteří se postarali o doručení prací nebo přímo 
iniciovali účast svých žáků ve Zlaté tužce. 
 Vzhledem ke koronavirové nákaze není možné uskutečnit letošní Slavnostní vyhodnocení soutěže 
v původně plánovaném květnovém termínu. Uvažujeme o jeho přesunu na měsíc září. Nyní čekáme na další 
pokyny ze strany nadřízených orgánů, abychom mohli jubilejní 25. ročník Zlaté tužky důstojně zakončit a 
předat Vám ceny a diplomy. Až se vše vyjasní, budeme Vás včas informovat. 
 
Za celou porotu soutěže přeji Vám i vašim pedagogům hlavně pevné zdraví, hodně trpělivosti a optimismu! 
 

Bc. Vladimír Jiřička 
 


