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Vítězové literární soutěže letos dostanou ceny poštou  
 
Bez tradičního slavnostního vyhlášení výsledků se letos kvůli koronavirové pandemii  museli 
obejít účastníci 14. ročníku tradiční Literární soutěže Krajské knihovny Karlovy Vary. Ceny jim 
v nejbližších dnech doručí Česká pošta.  
O vítězství usilovalo celkem 28 autorů, jejichž úkolem bylo napsat povídku, která bude 
vycházet z motta vybraného patronem letošního ročníku, výtvarníkem a spisovatelem 
Radkem Fridrichem.    
 
Motto: 
„Obzor se rozpil jako tuš. 
Oblaka mlčí. 
Na hladině první kapky.“ 

Vybráno z česko – francouzské sbírky Radka Fridricha Pobřeží 

 
VÍTĚZOVÉ 

1. místo | Jolana Schwarzová | V horách 

2. místo | Tereza Kučírková | Tam, kde se rodí mraky 

3. místo | Dagmar Svobodová | Na konci cesty 

CENA POROTY 

Tereza Kučírková | Tam, kde se rodí mraky 

 

„Jako obvykle přišlo množství povídek klasických, s větší či menší obratností popisujících 

jednu dějovou linii, soustřeďujících se na nemnoho postav, které se prakticky nemění, a na 

situaci, která je dovedena k pointě. Ty nejlepší často zachycují konkrétní situaci, jež je 

zároveň metaforou situace životní,“ zhodnotila charakter prací předsedkyně poroty Petra 

Richter Kohoutová.  

Vítězi náleží už tradičně Vlaštovka, porcelánová plastika, kterou vytvořili studenti Střední 
uměleckoprůmyslové školy sklářské  a keramické Karlovy Vary. Všichni ocenění získali 
poukázky na knihy, drobné upomínkové předměty a básnickou sbírku Krooa krooa, jejímž 

autorem je patron soutěže Radek Fridrich. Nechybí ani  Almanach, v němž je uveřejněno 
deset nejlepších povídek  letošního ročníku.  
Zajímavosti:  

• Z Karlovarského kraje přišlo 10 povídek, z toho 6 přímo z Karlových Varů . 



• U 4 povídek nebylo označeno místo, kde jejich autor žije. 

• Nejvzdálenější místo, odkud přišla povídka, jsou Vávrovice u Opavy. 
• Průměrný věk přispěvatelů je 33 let. 

• Nejmladšímu autorovi je 15 let (žena) a nejstaršímu 70 (muž). 

• Ženy poslaly 20 povídek, muži 8 povídek. 

• Průměrný věk žen-autorek je 31 let, průměrný věk mužů-autorů je 35 let. 

 


