
Vítězové literární soutěže převzali ocenění  

Slavnostní vyhlášení výsledků letošního 15. ročníku literární soutěže se konalo 26. února 2022 v nové 

badatelně Krajské knihovny Karlovy Vary.  O vítězství usilovalo celkem 35 autorů, jejichž úkolem bylo 

napsat povídku, která bude vycházet z motta vybraného patronkou letošního ročníku Karin 

Lednickou. 

Motto: 

„Když se člověku nedaří, má se vrátit tam, odkud přišel. 

Kořeny máme jenom jedny.“ 

Karin Lednická 

 

VÍTĚZOVÉ 

1. místo | Zuzana Vorlíková | U Tří orchidejí  

2. místo | Miroslav Rezek | Deník kasuára 

3. místo | Hynek Hošek | Jeřabina 

CENA POROTY 

Zuzana Vorlíková | U Tří orchidejí 

 

„V mých očích se vítězná povídka vlastně stává generační výpovědí, popisem hledání smyslu a směru 

v přehršli všeho, co nepřehledná (a v mnohém zdeformovaná) současnost nabízí. Návrat ke kořenům 

je zde prezentován jako návrat k životu, který člověka naplňuje. Ve kterém mu jeho konání dává 

smysl. A naopak – ve kterém ho společenský tlak nenutí dělat věci, u nichž smysl postrádá. Velké 

téma, jedno z nejvýznamnějších v dnešních časech,“ vyzdvihla poselství nejlepší práce patronka 

soutěže Karin Lednická.  

Vítězi náleží už tradičně Vlaštovka, porcelánová plastika, kterou vytvořili před lety bývalí studenti 

Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary. Všichni ocenění získali poukázky na knihy, drobné 

upomínkové předměty a Almanach, který obsahuje deset nejlepších povídek. Po delším čase najdou 

na jeho stránkách čtenáři ilustrace, tentokrát však neilustrují děj jednotlivých příběhů.  

„Nesouvisí s nimi přímo, ale přesto je krásně doplňují. Chtěli jsme jimi dokreslit to, jak krásné je 

město, v němž má naše literární soutěž kořeny a v němž vzniklo v uplynulém roce pět ze soutěžních 

povídek,“ říká organizátorka soutěže Michaela Němcová   

Autory těchto ilustrací jsou studenti 2. ročníků všech výtvarných studijních oborů SUPŠ Karlovy Vary. 

Práce vznikly během výuky v předmětu Výtvarná příprava v rámci tzv. plenéru (město Karlovy Vary). 

Výtvarnými technikami byly kresba tužkou, rudkou, pastelem, malba - akvarel.   

  



Statistika soutěže:  

• Celkem přišlo 35 povídek.  

• Z Karlovarského kraje přišlo 9 povídek, z toho 5 přímo z Karlových Varů. 

• U 7 povídek nebylo označeno místo, kde jejich autor žije. 

• Nejvzdálenější místo, odkud přišla povídka, 

je norské město Levanger. 

• Povídky přišly také z Prahy, Děčína, Starých Splavů, Náchoda, Mimoně, Kněževsi, Havlíčkova 

Brodu, Jablonce nad Nisou, Kladna, Olomouce, z obce se zajímavým jménem Huslenky a také 

ze Šumperka.  

• Průměrný věk přispěvatelů je 35 let. 

• Nejmladšímu autorovi je 14 let (žena) a nejstaršímu 79 (žena). 

• Ženy poslaly 22 povídek, muži 13 povídek. 

• Průměrný věk žen-autorek je 34 let. 

• Průměrný věk mužů-autorů je 36 let. 

 

 

 


