
DÁVNÉ PŘÍBĚHY NAŠÍ RODINY
aneb osmičkové roky trochu jinak…
Každá rodina má svou historii, své malé velké příběhy, 
dobrodružství a tajemství. S odchodem každé generace vždy část 
těchto příběhů nadobro zmizí, a  m navždy mizí i kus historie. 

Nadační fond Gabrielis proto vyhlašuje, v rámci svého projektu Psaní pomáhá, literární soutěž Cena Ivony Březinové. 
Cílem je mo  vovat dě   a mládež ke komunikaci s prarodiči, zaznamenat ztrácející se vzpomínky na dobu jejich mládí a rozvíjet v nich 
chuť tato vyprávění literárně zpracovávat. Soutěží chceme přispět k rozvíjení mezigenerační komunikace, ze které si dě   odnášejí 
užitečné, poučné a jedinečné příběhy své vlastní rodiny. 
Soutěž probíhá pod patronací spisovatelky Ivony Březinové a ve spolupráci s literární agenturou MÁM TALENT.

Pro každého z nás je důležité si uchovávat vzpomínky prarodičů 
a všech našich dalších předků. Začněte s  m i vy.

Pátrejte po osmičkových zážitcích a životních příbězích babiček a dědečků!
Odhalte, jak se žilo v době, kdy byli ještě dětmi nebo nác  letými.

Pokud by zájemce o účast v soutěži neměl své vlastní prarodiče, může se zeptat strýčka, te  čky nebo třeba svého 
staršího souseda. Může také navš  vit blízký domov seniorů, což je například zajímavá příležitost pro školní třídy. 
Starší generaci jistě potěší váš zájem o příběhy jejich životů a rádi se o ně podělí.

CENA 

IVONY BŘEZINOVÉ
I. ROČNÍK LITERÁRNÍ SOUTĚŽE



Pořadatel: 

Nadační fond Gabrielis, 

Nedokončená 363/38, Štěrboholy, 102 00 Praha 10

www.psanipomaha.cz

Kontaktní osoba: 
Vladimír Havelka, administrátor soutěže
literarnisoutez@psanipomaha.cz
tel.: 603 991 619

www.psanipomaha.cz/literarnisoutez

NEVÍTE JAK ZAČÍT?

Jako pomůcku pro lepší cestování v čase a vzpomínkách 
můžou soutěžící použít, v současné době často probírané, 
osmičkové roky. 
Zajímat by se tak měli o příběhy z mládí a dospívání praro-
dičů v době kolem let 1938, 1948, 1958, 1968, 1978 a 1988, 
s cílem zjis  t, na co si z té doby pamatují prarodiče. Bez za-
měření na samotné poli  cké dění, ale na každodenní život. 

Více informací:
h  ps://www.psanipomaha.cz/literarnisoutez/jak-zacit/

CO LZE VYHRÁT?

Vydání sborníku dvace   nejlepších textů, odborný redakční 
posudek na oceněné texty od agentury MÁM TALENT, exklu-
zivní besedu se spisovatelkou Ivonou Březinovou o tvorbě 
a vyprávění příběhů,  „Kurz tvůrčího psaní“ agentury MÁM 
TALENT, knihy Markéty Dočekalové „Vyprávěj příběhy!“ 
a „Tvůrčí psaní pro každého“, knihy od spisovatelky Ivony 
Březinové s osobním věnováním a další.

Více informací:
h  ps://www.psanipomaha.cz/literarnisoutez

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Soutěžící musí být ve věku 10–18 let. Dílo musí splňovat 
žánr vyprávění (próza) o rozsahu 2 až 5 normostran.
Přihláška musí být odeslána nejpozději do 28. 2. 2019, a to 
za pomoci formuláře na stránkách soutěže.

Formulář přihlášky:
h  ps://www.psanipomaha.cz/literarnisoutez/prihlaska


