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Redakce časopisu Krkonoše + Jizerské hory 
 

v y h l a š u j í 
 

XXVII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE 
 
 

 

 
 

T é m a t a: 

 

1. VERŠOVÁNÍ vtipná, hravá či snivá, ale hlavně básnička z vlastní hlavy  
2. PŘÍBĚH    vlastní zážitek nebo vymyšlený příběh bez  

tematického a žánrového omezení /ne úvaha či popis!!! /  
3. O ZVÍŘATECH NEJEN Z KRKONOŠ – příběh, jehož hrdiny jsou divoká  

zvířata  
 

věkové kategorie:    A / 10 – 12 let B / 13 – 15 let C/ 16 – 20 let 
 

Každá práce musí mít na první stránce v pravém rohu nahoře čitelnou popisku obsahující: celé 
jméno autora, název příspěvku, téma, věkovou kategorii, bydliště autora, mailovou adresu a kontaktní 
telefonní číslo, u prací zaslaných školou též název, adresu školy + e-mail. 
 

Jeden autor může zaslat do soutěže max. 2 práce, na jedno téma vždy jen 1 práci! Další práce na 
jiné téma musí být na zvláštním papíře s vlastní popiskou. Pozor! Délka jednoho příspěvku smí 
být max. 3 stránky formátu A 4 při velikosti písma 12 a okrajích 1,5 cm. Příspěvky mohou být psány 
ručně, ale musí být čitelné! Pokud budete své práce posílat elektronicky, tak pouze v programu 
Word (= s koncovkou doc. nebo docx.) Zaslané práce nebudeme autorům vracet. 
 

Do soutěže přijímáme jen jednotlivé práce dle výše uvedených pravidel, ne sborníky prací, almanachy, 
školní časopisy apod. Práce s neúplnými či nejasnými popiskami, neodpovídající zadaným 
kategoriím a tématům, špatně zařazené nebo překračující maximální danou délku ze soutěže 
vyřadíme!!! 
 

Budeme vděční za případné poznámky, nápady i připomínky k soutěži! 
 

Soutěžní práce se všemi náležitostmi přijímáme na adrese: 
 

Bc.Vladimír Jiřička, DDM Jednička, Spojených národů 1620, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,  
e-mailem vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz Obálku (e-mail) označte heslem „Zlatá tužka“.  

 

Uzávěrka soutěže je 14. 1. 2022  
 

Slavnostní vyhodnocení proběhne ve Dvoře Králové nad Labem 11. 5. 2022.  
 

                                     Soutěž podporuje Ministerstvo kultury ČR 
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