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Jubilejní 30. ročník literární soutěže pro žáky základních škol 
pořádané Městskou knihovnou Jaroměř

Adéla Záveská 

V letošním roce uspořádala Městská knihovna Jaroměř již neuvěřitelný a jubilejní 30. ročník literární soutěže pro 

žáky místních základních škol. Tradici má tedy tato soutěž již hluboce zakořeněnou a je jako taková chápána 

školami, knihovnou i městem Jaroměř. Za sebe samotnou mohu hodnotit uplynulé tři ročníky, kterých jsem byla 

organizátorkou. Je to rozjetý vlak, do kterého mi nezbylo než naskočit a učit se za pochodu.

Prvním a nejdůležitějším krokem při vyhlašování literární soutěže je volba tématu. Ono vybrat vhodné téma, o 

kterém bude mít co napsat druháček i deváťák, je docela těžký úkol. Nemluvě o tom, že by autory zadané téma 

mělo vyburcovat také k tomu, že budou chtít literárně tvořit a o svá díla se podělit. Prvním krokem tak bývá 

sesednutí se celého týmu knihovny a volba toho správného tématu pro ten který rok. Pro ten letošní, jubilejní 

třicátý ročník jsme zvolili téma, které se nám jevilo jako blízké všem dětem bez rozdílu věku: "Počítač - dobrý 

sluha, špatný pán". Ano, všechny děti bez rozdílu využívají a vyžadují počítač, ale psát o něm? Bohužel 

výsledkem volby letošního tématu tak byl nižší počet literárních prací žáků první kategorie. (Soutěž rozdělujeme 

do dvou kategorií, do I. kategorie pro žáky 1.-5. tříd a do II. kategorie pro žáky 6.-9. tříd.) I přesto se nám sešlo 

úctyhodných 220 soutěžních prací, což je za poslední tři roky počet nejvyšší.

Po té nejtěžší části, výběru správného tématu, probíhá takzvané "ticho před bouří". Téma a termíny jsou 

stanovené a my čekáme do konce května, co žáci vytvoří, jak svá dílka pojmou a jaký bude výsledek. Literární 

formu necháváme na nich. Je jedno, zda nám napíší smyšlenou pohádku, příběh ze současnosti, sci-fi horor, 

básničku nebo to pojmou zcela jinak. V jejich tvorbě je jim zcela ponechána volná ruka.

A pak to přijde. První obálka s prvními pracemi z první školy. Nesměle všichni nahlížíme, jak to vypadá. 

Okukujeme, pročítáme, i když ještě nehodnotíme. A pak přijdou všechny ostatní práce a nás to "druhé nejhorší" 

teprve čeká. Uděláme seznam soutěžních prací dle škol a kategorií a jde se číst. U prvních prací jásáme a říkáme: 

"No to je ale hezký nápad!" a čteme s radostí. U padesáté práce už hledáme "něco jiného" a u té sté už se jen 

suše prokousáváme s hrnkem kávy v ruce. Na tématu nezáleží, můžeme mít sebelepší, stejně takhle dopadneme. 

Já sama patřím mezi ty poctivé, kteří nedokáží přeskočit ani řádek, a o to to mám horší. A průběžně hodnotíme a 

značíme si ta literární dílka, která nás nejvíce zaujala. Na závěr se sečtou soutěžní body a určí vítězové a ocenění 

v každé kategorii a škole (máme v Jaroměři tři ZŠ).

Poté pozveme oceněné autory soutěžních prací a zástupce města Jaroměř na slavnostní vyhlášení. Za poslední 

tři roky nám ceny do soutěže zajistila firma OPA, čímž bychom jí opět rádi poděkovali. A jak by tomu mohlo být 

jinak v případě literární soutěže pořádané knihovnou - jedná se o knihy. Protože se jedná o velikou slávu, které se 

kromě oceněných účastní také starosta či místostarosta a zástupce odboru kultury, koná se předávání na nějakém 

honosném místě. V minulosti to bývala obřadní síň na městském úřadu, v posledních dvou letech jsme zvolili 

spolupráci s Městským muzeem Jaroměř, kde probíhá i doprovodný program v podobě možnosti si prohlédnout 

právě probíhající výstavu. Město Jaroměř pro změnu obstará květinové dary a na nás tak zbývá poslední věc, a to 

jsou pamětní listy. Ke slavnostní chvíli a slavnostnímu prostředí se hodí i slavnostní ceremonie. Na začátku tedy 

shrneme, co nám přinesl právě ten letošní ročník a téma, zástupci města poděkují oceněným za jejich práci a 

přečteme si některé z oceněných prací. Pak už přichází sama ta slavnostní chvíle předávání, kdy žáci předstupují 

před "gratulační" výbor, potřesou si rukou se všemi a dostanou své ceny (knihy, květiny a pamětní listy). A pak už 

se rozcházíme do škol a svých pracovišť a máme zase na zhruba půl roku klid. Než někdo přijde s tou podlou 

otázkou: "A jaké bude letos téma literární soutěže?" A koloběh může nastat znovu…



Jen krátké shrnutí pro představu. Mezi nejúspěšnější témata za poslední roky patřilo téma "Kdybych byl 

prezidentem…“ a mezi nejkontroverznější, které muselo být na žádost jedné ze škol změněno, patřilo "Jak jsem 

naštval učitele". Za poslední tři roky jsme měli následující témata: V roce 2011 jím bylo pohádkové Pozor, braši, v 

knihovně nám straší. Sešlo se 161 prací včetně několika soutěžních ze Základní školy v Písku a okousaná noha 

knihovnice Betyny některé z nás straší ve snech dodnes. Moje Babička bylo tématem roku 2012 a mladé a 

nadějné autory to mělo navést právě na jedno z nejznámějších děl české literatury Babička Boženy Němcové. 

Soutěžních prací se nám sešlo lehce přes 200 a opět se zúčastnila i Základní škola z Písku. Mezi ty 

zapamatované příběhy za tento ročník patří ten o seznámení babičky a dědečka na zájezdu v Hodoníně s 

kategorickým vyjádřením babičky, že "kdyby to věděla, tak by tam nejezdila".  V letošním roce bylo tématem již 

zmiňované Počítač - dobrý sluha, špatný pán a soutěžních prací se sešlo 220. Pro mě osobně byly 

nejvýraznější 2 z nich. První byla neuvěřitelně vizuálně avantgardně zpracovaná, že s kýmkoliv jsem o ní mluvila, 

všichni věděli, kterou mám na mysli. Druhá z nich pak přesně vystihla téma letošního ročníku a bohužel z důvodu 

plagiátorství musela být diskvalifikována. Vítězná a oceněná díla můžete nalézt na našich webových stránkách 

(http://www.knihovnajaromer.wbs.cz/) ve fotogalerii, kde jsou k přečtení.

Těšíme se i na další ročníky této soutěže a nepřestaneme s tím, i když, jak říkám, u stopadesáté práce se už 

držíme toho hrnečku se silnou kávou. Je to náročné, ale nemyslíme si, že je to k zahození. Děti mají být 

podporovány jak ve čtení, tak i ve vlastní tvorbě a přece jen během hodnocení vléváme do svých žil přesvědčení, 

že ti mladí na tom nejsou zase tak špatně, jak se vždy o mladých generacích říkává.

© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz


