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Všechny práce letošního ročníku Zlaté tužky dorazily do rukou organizátora, a tak už 
víme, jaká je účast. Počet prací nám zase o trochu stoupl. Zasláno bylo 78 soutěžních 
příspěvků od 72 autorek a autorů. Považuji to za velký úspěch, zejména vzhledem ke stávající 
zdravotní situaci kolem korona viru. Vyloučena byla pouze jedna jediná práce pisatelky, která zaslala 
na 1 téma 2 práce. Hodnoceno tak bude 77 prací. Těší nás, že je Zlatá tužka v posledních letech na 
mírném vzestupu. Uvidíme, co přinese budoucnost.  

Práce k nám doputovaly opravdu ze všech možných koutů republiky. Nejvzdálenějším 
letošním autorem Zlaté tužky je Gabriel Kopl z Nové Dědiny u Frýdlantu nad Ostravicí. Adresář 
účastníků ale vykazuje opravdu pestrou směsici míst – Svoboda nad Úpou, Janov nad Nisou, 
Chrastava, Mělník, Kladno, Praha, Mirotice, Písek, Proseč, Klokočov, Jihlava, Brno, Holubice, Ivančice, 
Holešov, Kunovice, Ostrava…  

Nejvíce prací do soutěže letos zaslala Základní škola E. Beneše Písek. Žáci z jihu Čech patří 
k tradičním účastníkům a chlubí se mnoha úspěchy. Druhou největší kolekci prací se prezentuje 
Základní a Mateřská škola Proseč. Třeba se i její zástupci dočkají ocenění. 

Opět musím konstatovat, že se nám stále nedaří zaujmout pisatele dalším, novým tématem. 
Už začínám věřit, že účastníkům více vyhovuje jakýkoli příběh či báseň bez žánrového či jiného 
omezení. Je to vlastně pochopitelné. Autory vůbec ničím, kromě délky práce, neomezujeme. Letošní 
Nová krkonošská pohádka vzbudila zájem jen u 8 soutěžících, ale ve všech kategoriích (loni jen kat. 
A). Kromě jednoho autora všichni pochopili, že by měl být jejich příběh opravdu z Krkonoš. Objevuje 
se tu variace na „trautenberkovské téma“, upravený příběh o zlaté rybce, ale i nové, zajímavé 
nápady, nechybí atributy horského života – tkalcovství, sklářství. Přes malou účast předpokládám, že 
i v této kategorii bude některá z cen udělena.  

Oproti loňsku se nám trochu „přelili“ účastníci v kategoriích. Loni bylo málo soutěžících 
v kategorii C, letos zaznamenala nejnižší počet prací – 14, kategorie A. Stabilně největší účast má 
stále prostřední kategorie B – letos v ní soutěží 40 prací, zbývajících 23 příspěvků patří kategorii C. 
Hned ale musím dodat, že množství prací v jednotlivých kategoriích není žádným hodnotícím 
kritériem. Tím je kvalita příspěvků. Klidně se tak může stát, že je oceněna jediná zaslaná práce v dané 
kategorii.  

Pro zajímavost obvykle uvádíme i zastoupení autorek a autorů. Letošní soutěž se v tomto 
ohledu velmi podobá loňské. Rozdíl je v  o něco silnějším „mužském“ zastoupení, které oproti loňsku 
posílilo o 4%. Z celkového počtu 72 autorů činí 55 dívky (= 76 %) a 17 chlapci (= 24%).   

Nyní jsou práce vytříděny a projdou předvýběrem. Kvalitnější příspěvky postoupí do 
závěrečného hodnocení, ve kterém čtyřčlenná porota vybere nejlepší práce a navrhne je k ocenění.  
Vítězní a další ocenění autoři obdrží výsledkovou listinu a pozvánku na Slavnostní vyhodnocení Zlaté 
tužky. Pro ostatní zveřejníme výsledky na webových stránkách DDM Jednička.  

Děkujeme vám všem, kteří jste na Zlatou tužku nezapomněli a i v této podivné době 
si dali práci se soutěžním příspěvkem. Ceníme si toho. Věříme, že naší soutěži budete i 

nadále nakloněni a zůstane vám chuť dál psát pro potěšení sebe i druhých. Držte se, 
vzdorujte nákaze, udržujte si humor a optimismus! 
 

Bc. Vladimír Jiřička  


