
            Mikroregion Podralsko vyhlašuje  
  

             -nejen-pro mikroregion Podralsko  
 

                              literární soutěž na téma: 

Všude dobře, doma nejlíp 
Soutěž se koná pod záštitou spisovatelky a nakladatelky Mgr. Evy Koudelkové, Ph.D.  

 

Organizátoři soutěže: Městská knihovna Jablonné v Podještědí  

                                    a ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí 

Termín konání:   15. března – 30. dubna 2017 

Soutěžní kategorie:  1. stupeň ZŠ 

                                    2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 

                                    3. ostatní 

Literární zpracování:      Bez omezení – libovolná próza (povídka, pohádka atd.) 

Rozsah práce:             

      Pro 1. a 2. kategorii: Maximálně čtyři strany A 4 ručně psaného textu nebo max. 2  

strany strojopisu formátu A4, font Arial, velikost 12,  

řádkování 1,5, program Word. 

Pro 3. kategorii:  Pouze v elektronické podobě, maximálně 4 normostrany (30 

řádků po 60 úhozech, cca 250 slov na stranu, řádkování 1,5). 

Odevzdání prací:       Do 30. dubna na adresu školy nebo knihovny v Jablonném, nebo 

na jejich e-mailové adresy. Dále viz pravidla soutěže. 

Vyhlášení výsledků a předání cen:           

Z každé kategorie budou vybrány tři vítězné práce. Organizátoři 

si vyhrazují právo udělit i cenu mimořádnou.  

29. května 2017 proběhne od 10.00 hodin ve Společenském 

centru v Jablonném v Podještědí slavnostní vyhlášení vítězů 

soutěže za účasti sponzorů.  Po předání cen proběhne 

workshop o psaní. 

Odměny: Knižní i věcné dary poskytnuté sponzory soutěže, slevové 

kupóny na knihy   a mnoho dárků pro radost 

Workshop o psaní:  V den vyhlášení výsledků soutěže proběhne i workshop o psaní 

s patronkou soutěže Mgr. Evou Koudelkovou, Ph.D. 

Výstup ze soutěže:         Sborník tvořený z minimálně třech vítězných prací z každé 

kategorie a případného mimořádného ocenění 

Pravidla soutěže: Na přiloženém listu  

  
 
 



Pravidla literární soutěže „Všude dobře, doma nejlíp“. 
Patronkou soutěže za literární část je spisovatelka a nakladatelka Mgr. Eva Koudelková, Ph.D.  

 
Příjem soutěžních prací: do 30. dubna 2017 (nejzazší datum razítka na obálce, datum předání 
nebo odeslání mailu). 
 
Literární soutěž je určena pro všechny, kteří se literární tvorbou nezabývají profesionálně. 

 Zaslaná práce musí být původní, dosud nikde nepublikovaná 
 Kategorie: 

 1/ Žáci 1. stupně základních škol 
 2/ Žáci 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 
 3/ Všichni starší věku základní školní docházky 

 Literární zpracování – libovolná próza (povídka, pohádka atd.) 
 Rozsah literárního díla: 

Pro 1. a 2. kategorii: Maximálně tři strany A 4 ručního textu nebo 2 strany strojopisu formátu 
A4, font Arial, velikost 12, řádkování 1,5, program Word. 
3. kategorie: Pouze v elektronické podobě, maximálně 4 normostrany (30 řádků po 60 
úhozech, cca 250 slov na stranu, řádkování 1,5). 

 Každý autor může přihlásit pouze jednu svou práci. 
 
DALŠÍ PODÍNKY: 
Každá odevzdaná práce musí obsahovat průvodní list, na kterém bude uvedeno: 

- Jméno a příjmení autora, rok narození 
- Název díla 
- Uvedení soutěžní kategorie 
- Uvedení počtu stran literární práce 
- Přesná adresa bydliště 
- Mailová adresa nebo telefon (u dětí do 15 let – kontakt na zákonného zástupce) 
- V případě, že za 1. a 2. kategorii bude odesílat soutěžní příspěvky subjekt nebo 

organizace, musí být průvodním listem doložena každá práce a jako adresáta je nutno 
vyplnit kontaktní údaje na organizaci. 

Autoři prací dávají zasláním své práce svolení organizátorům soutěže s případným zveřejněním 
práce bez nároku na autorský honorář. 
Práce se po ukončení soutěže nevracejí. 
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže ten příspěvek, který bude závadný 
svým obsahem či bude v rozporu se zdravým lidským úsudkem.  
 
ODESLÁNÍ PRACÍ: 
Mailem: na adresu jablonoviny@seznam.cz nebo knihovna@jvpmesto.cz Předmět: „Soutěž“. 
Poštou na adresu: ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí, U Školy 98, 471 25 Jablonné v Podještědí.               
                              Obálky s literární prací označte zřetelným nadpisem „SOUTĚŽ“. 
Osobně: na adresu Městská knihovna Jablonné v Podještědí, náměstí Míru 23 nebo na výše 
      uvedenou adresu ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí 
  
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 
29. května 2017 proběhne od 10.00 hodin ve Společenském centru v Jablonném v Podještědí za 
účasti sponzorů soutěže vyhlášení vítězů. Vítězům budou předány věcné ceny a pro ně a další 
zájemce z řad soutěžích proběhne workshop s Mgr. Evou Koudelkovou 
Ph.D. o psaní. 
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