
Každý má své sny, 
má ale každý odvahu si je plnit?
K tomu, aby člověk mohl dosáhnout svých snů, 
musí často nasadit veškerou energii, sílu a vůli. 
Někdy je zapotřebí zdolat i mnoho neúspěchů 
a čelit nepochopení. Nesmí se ale nechat odradit.
Vydat se na cestu za snem a vytrvat až do 
zdárného konce není jednoduché, ale jde to!

Zamyslete se nad svými sny, touhami, 
nebo velkými cíli a napište nám o nich…

Nadační fond Gabrielis ve spolupráci s Národní knihovnou ČR, literární agen-
turou MÁM TALENT, a pod patronací spisovatelky Ivony Březinové vyhlašuje  
II. ročník literární soutěže Cena Ivony Březinové. 
Jejím úkolem je motivovat děti a mládež k zamyšlení se nad tím, čeho chtějí  
v budoucnu dosáhnout, jaké mají cíle a sny a jak mohou zdolat překážky na 
cestě k jejich dosažení.

Přihlášky s hotovými díly zasílejte pomocí našeho 
webového formuláře nejpozději do 29. února 2020. 
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NEVÍTE, JAK ZAČÍT?
Jako pomůcka, jak o věci přemýšlet, mohou posloužit násle-
dující vzorová (nikoliv povinná) témata:
1)  Sny o svém osobním rozvoji a překonávání překážek. 
 Ať jde o rodinné zázemí, zdravotní stav, přijetí v kolektivu,  
 různé zábrany, strachy a fobie…
2) Sny o rodině, okolní přírodě, rodné zemi, planetě…
3) Sny o svých výkonech, ať na poli sportovním, uměleckém,  
 či profesním/odborném…
4) Sny o budoucím povolání a náplni života…

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

CO LZE VYHRÁT?
Publikování povídky ve sborníku dvaceti nejlepších textů,  
odborný redakční posudek na oceněné texty od agentury 
MÁM TALENT, exkluzivní besedu se spisovatelkou Ivonou Bře-
zinovou o tvorbě a vyprávění příběhů, „Kurz tvůrčího psaní“ 
agentury MÁM TALENT, a mnoho dalšího...

Více informací:
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.
Podmínkou je odeslání přihlášky nejdéle do soboty 29. února 
2020, a to za pomoci formuláře na stránkách soutěže.

Formulář přihlášky:
https://www.psanipomaha.cz/literarnisoutez/prihlaska

Pořadatel: 

Nadační fond Gabrielis, 

Nedokončená 363/38, Štěrboholy, 102 00 Praha 10

www.psanipomaha.cz

Kontaktní osoba: 
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literarnisoutez@psanipomaha.cz
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