
 
 
 
 
 
Ve vsetínské knihovně byli oceněni nejlepší mladí literáti Zlínského kraje 
 
Ve čtvrtek 19. května se v Masarykově veřejné knihovně Vsetín uskutečnilo slavnostní 
vyhodnocení vítězných prací literární soutěže Kde končí svět? S podtitulem pro rok 2015/2016 
Jak je to s králem… (vztahuje se k 700. výročí narození Karla IV.) 
 
Mladí autoři si mohli vybírat z různých témat souvisejících s ideou „království“, například: „Mé setkání 

s Karlem IV.“ nebo „Mé království“ aj. a zpracovávali je formou prózy, poezie či komiksu. 

Opět zvítězili ti nejlepší, jejichž příspěvky procházely městskými a okresními koly až do kola 

krajského. Hodnotili je knihovníci, pedagogové, odborníci na literaturu. Porotci určili pořadí 

prací v jednotlivých kategoriích a práce s nejvyšším bodovým ohodnocením jsou zveřejněny 

ve sborníku Jak je to s králem ...  

Soutěžící byli rozděleni do 4 věkových kategorií (1. - 3. třída, 4. a 5. třída, 6. a 7. třída, 8. a 9. 
třída). Hodnotilo se v žánru próza, poezie a komiks. Z kol místních a okresních bylo do toho 
krajského vybráno 121 prací. 
Mezi oceněnými byly hojně zastoupeny i vsetínské děti. 
„Zúčastnil jsem se této soutěže už potřetí. Letos jsem získal 1. místo za povídku Království 
slámy“ prozradil oceněný Metoděj Chrobák ze Vsetína. „K této povídce mě inspirovalo, když 
jsme s taťkou řádili na tajemném místě plném slámy. Postupně se pak v příběhu mé 
Království slámy mění v Království snů…“ doplnil Metoděj. „Když tvořím, používám tužku a 
papír, kde si vše sám napíšu. Pak, pokud je potřeba, mi to mamka přepíše do počítače“ 
zodpověděl poslední dotaz mladý autor. 
Účastníci vyhlášení ocenili návštěvu panovníka Karla IV., který přítomné pozdravil, předal 
ceny ohodnoceným a také přečetl jednu z vítězných prací. 
A zde celkový přehled oceněných tvůrců ze Vsetína: 
Metoděj Chrobák, 3. třída ZŠ Integra Vsetín, kategorie 1. – 3. třídy, próza 
Jaromír Bazel, 3. třída ZŠ Trávníky Vsetín, kategorie 1. – 3. třídy, próza 
Daniela Pokorná, 3. třída ZŠ Trávníky Vsetín, kategorie 1. – 3. třídy, komiks 
Jan Hurta, 4. třída ZŠ Trávníky Vsetín, kategorie 4. – 5. třída, próza 
Viktor Hába, 4. třída ZŠ Trávníky Vsetín, kategorie 4. – 5. třída, komiks 
Ondřej Polách, 7. třída ZŠ Sychrov Vsetín, kategorie 6. – 7. třída, komiks 
Michal Gerža, 8. třída ZŠ Rokytnice Vsetín, kategorie 8. – 9. třída, próza 
Markéta Hurtová, 9. třída ZŠ Luh Vsetín, kategorie 8. – 9. třída, poezie 
Slavnostní vyhodnocení zpestřila Kristína Fusková, učitelka literárně-dramatického oboru 
ZUŠ Vsetín dvěma monology z divadelních her. 
„Jsme velice rádi, že se Valaši neztratili v tak silném obsazení. Děkujeme velice všem autorům 
i učitelům, kteří často děti do soutěže motivují. Veliké poděkování patří také knihovníkům a 
knihovnicím z celého Zlínského kraje a dalším členům poroty, kteří strávili mnoho hodin 
hodnocením prací, komunikací s účastníky, učiteli a také s přípravou celé akce“, s potěšením 
konstatovala PhDr. Helena Gajdušková, ředitelka Masarykovy veřejné knihovny Vsetín. 



 
Literární soutěž, která má na Vsetínsku název „O poklad strýca Juráša“ se pořádá v rámci 
projektu Klubu dětských knihoven „Kde končí svět“ SKIP ČR již 15 let. V rámci Zlínského kraje 
ji vyhlašují: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Masarykova veřejná knihovna 
Vsetín, Knihovna B.B. Buchlovana v Uherském Hradišti a Knihovna Kroměřížska. 
 
Jedna z vítězných prací - poezie 
 
Můj král  
Anna Vymazalová, 6. třída, 11 let, Církevní ZŠ, Kroměříž  
  
V maličké zemi 
milovaný všemi 
žije král moudrý, laskavý, 
co všechno ví a opraví. 
  
Rád toulá se po lesích, 
miluje dětský smích, 
trpělivý je až do nebe, 
a každé tajemství nechá si pro sebe. 
  
A jak ten král odpočívá? 
Na své včelky rád se dívá 
a vůbec mu nevadí, 
když žihadlem ho pohladí. 
  
Někdy se tak rozčílí, 
však bývá to jenom na chvíli, 
jinak má smysl pro legraci, 
nevyhýbá se žádné práci. 
  
Každý večer, když se sešeří, 
chodí k nám domů k večeři. 
Boty si nechá v předsíni, 
pak usadí se v kuchyni. 
  
Dík němu se připadám jak princezna, 
rozmazlená, krásná a líbezná, 
které splní všechna přání 
a chrání ji bez ustání. 
  
Asi to už tušíte -  
je to tak, jak myslíte. 
Tím králem je zkrátka 
můj nejmilejší taťka. 
 
 



 
Zprávu zpracovala: 
Kateřina Janošková 
Masarykova veřejná knihovna Vsetín 
 
Vsetín, 19.5.2016 
 
       


