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Literární soutěž pro děti – vyhlášení výsledků krajského kola 
 
Ve středu 19. května vyvrcholí 10. jubilejní ročník literární soutěže pro děti. Slavnostní 
vyhlášení výsledků proběhne od 10 hodin v Alternativě – kulturním institutu Zlín. Ocenění 
převezmou děti, jejichž práce se v krajském kole umístily na prvním až třetím místě. Pro děti 
a jejich doprovod je připraven zajímavý program, ve kterém vystoupí spisovatel Antonín 
Bajaja, herečka Kateřina Králová, děti ze ZUŠ Zlín (Štefánikova) a hudební soubor Zlínské 
jazzové smyčce. 
Záštitu nad literární soutěží převzal náměstek hejtmana Zlínského kraje pro kulturu, 
památkovou péči, cestovní ruch a církve ing. Jindřich Ondruš. 
Do soutěže se zapojilo téměř 700 dětí ve věku od 6 do 15 let. Témata pro letošní ročník byla 
vyhlášena na začátku školního roku 2009/2010: Barvo, barvičko, pojď si hrát maličko; Tam 
a zase zpátky, světem barev do pohádky; Barevnými kontinenty; Podivuhodný svět barev. 
Práce dětí byly hodnoceny podle věku v kategoriích: 1. až 3. třída, 4. a 5. třída, 6. a 7. třída, 
8. a 9. třída. V každé z těchto kategorií se hodnotila zvlášť próza a poezie. Samostatně byly 
hodnoceny práce dětí ze speciálních škol a komiksy. 
Pořadateli soutěže jsou knihovny v jednotlivých regionech Zlínského kraje: Krajská knihovna 
Františka Bartoše ve Zlíně, Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně, Knihovna Kroměřížska 
a Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. Práce dětí, které uspějí 
v kolech regionálních, postupují do kola krajského, které v letošním roce organizuje Krajská 
knihovna Františka Bartoše ve Zlíně.   
Vítězné práce jsou publikovány ve sborníku, jehož obrazový doprovod tvoří práce dětí ze 
ZUŠ Zlín (Štefánikova). 
Odměny dětem poskytly statutární město Zlín, Knihkupectví Archa Zlín, společnost 
FILMFEST, s. r. o. Literární soutěž se koná po podpory Zlínského kraje a Nadace Děti-
kultura-sport. 
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vedoucí útvaru služeb Krajské knihovny Františka Bartoše 
tel.: 577 439 823 
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