
Hotelová škola Radlická 

 

pod záštitou hlavního města Prahy  

 

ve spolupráci s Českým rozhlasem 2 a Nadačním fondem Filipa Venclíka 

 

vyhlašuje ve školním roce 2014/2015 

 

15. ročník 

 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽE O CENU FILIPA VENCLÍKA 
 

      na téma 

 

Tolerance … solidarita … empatie → v mlze 

 
 Hrdinou naší doby je workoholik nejlépe s rozpadlou či vůbec nevzniklou rodinou. 

Pracuje efektivně, ovládá spoustu jazyků, počítačových programů, má krásně zařízený byt, 

luxusní automobil a všechny další atributy úspěšného člověka. Pokud nepracuje,  konzumuje. 

Ale za krásnou a mnohobarevnou fasádou konzumního a stále rostoucího ráje se nahromadilo 

příliš mnoho různých odpudivých sedlin. Žádný úskok, žádná pomluva nejsou dost špatné, 

aby se nedaly použít k bezuzdnému draní se k moci a ventilaci agresí všeho druhu. Naše 

společnost stojí na podporování nehorázného egoismu a plnění všech přání tady a teď.  

Takováto společnost ovšem na velmi mnoha rovinách provádí tuneláž a obětuje budoucnost 

přítomnosti. Naše společnost má dojem, že ji postihla „ekonomická“  krize, problém je ale 

jiný – je to krize celková, krize jejích hodnot a slepá vývojová ulička. 

 A proto stojí ti tři – tolerance, solidarita a empatie – v mlze. Jsou tam, ale tak nějak se 

perou sami se sebou. Tolerance k vulgaritě a užívání drog se bije s tolerancí k imigrantům a 

úspěšným. Solidarita s rasovou nesnášenlivostí vítězí nad solidaritou s postiženými a starými 

lidmi. Empatie stojí opodál a zkouší zabránit závisti, aby ovládla lidskou duši. 

 Tento souboj sledujeme dnes a denně v masově sdělovacích prostředcích. Zdá se, že 

zlo převládá. Lidé jsou zašmodrchaní, nepředvídatelní, ale jsou vybaveni pudem sebezáchovy, 

a vědí proto velmi dobře, že vše cenné je krátké co do trvání a bez bedlivé péče brzy zajde. 

Nenechme uhynout toleranci, solidaritu a empatii v jejich nejkrásnější podobě. 

 Tématem jubilejního 15. ročníku LITERÁRNÍ SOUTĚŽE O CENU FILIPA 

VENCLÍKA jsou TOLERANCE – SOLIDARITA – EMPATIE. Je jen na Vás, vážení 

účastníci naší literární soutěže, jestli se budete věnovat všem třem současně, nebo si vyberete 

jen toleranci či solidaritu nebo empatii. Můžete téma uchopit pozitivně či kriticky. 

Nejdůležitější pro nás je, že se zamyslíte nad tím, co vidíte kolem sebe. Toto zamyšlení  

a sebereflexe je smyslem celé LITERÁRNÍ SOUTĚŽE O CENU FILIPA VENCLÍKA. 

Pokuste se, jako opravdoví spisovatelé, pojmenovat problémy své doby. Doufáme, že toto 

téma přijmete jako výzvu porovnat své umění s konkurencí. Prosíme Vás o odvahu, 

originalitu, upřímnost a budeme se těšit na Vaše povídky, básně či novinové články nebo 

eseje. 
  

HODNĚ ŠTĚSTÍ )))))) 
 

 

 



 

 

Podmínky soutěže 
 

  Soutěž je určena pro studenty všech typů středních škol v ČR ve věku 15 – 20 let. 

 
Téma: Tolerance … solidarita … empatie → v mlze 

 
 

Kategorie: Vypsány jsou 3 kategorie:  

1. kategorie: POVÍDKA 

  2. kategorie: BÁSEŇ 

  3. kategorie: ESEJ nebo NOVINOVÝ ČLÁNEK 

 

Úprava prací: Každá práce by měla obsahovat plné jméno autora, telefonické 

spojení či e-mailovou adresu, adresu jeho školy a zařazení do jedné z výše 

uvedených kategorií.  

Rozsah prací v kategorii povídka a esej nebo novinový článek je omezen  

- max. 5 stran textu formátu A4. Kategorie báseň je omezena na 1 až 2 básně.  

Uvítali bychom práce přepsané na PC.  

Prosíme o zaslání 5 kopií dané práce (kopírování příspěvků je pro nás velkou 

zátěží). Své literární příspěvky nezasílejte elektronickou poštou. 

 

Začátek soutěže: 30. 9. 2014 

 

Uzávěrka soutěže: Do soutěže budou přijaty práce, které budou nejpozději do  

  5. 1. 2015 zaslány na adresu:  Hotelová škola Radlická   

                Radlická 115 

               158 00 PRAHA  - Jinonice 

 

Kontakt: PhDr. Běla Popovičová – tel. 725679954 (bela.popovicova@seznam.cz) 

 

Vyhlášení vítězů soutěže: Vítězové jednotlivých kategorií budou oceněni  

na slavnostním vyhlášení výsledků Literární soutěže o cenu Filipa Venclíka,  

na které budou všichni účastníci soutěže pozváni. Pozvánky s programem zašleme  

na adresu vaší školy či na vaši e-mailovou adresu. Předpokládaný termín slavnostního 

vyhlášení výsledků je 19. březen 2015 v kině Lucerna. 

 
 

 


