Rozsviťme ČR aneb Co oči nevidí
4. ročník literární soutěže
Organizátor
Nadační fond IMPULS
Termíny
Vyhlášení soutěže: 30. května 2021, II. výzva k 1. 9. 2021
Zasílání soutěžních děl: do 30. září 2021
Internetové hlasování a hodnocení odborné poroty: 7. - 31. 10. 2021
Vyhlášení výsledků: listopad 2021
Určeno pro
jednotlivce a třídy ze základních a středních škol, gymnázií a dospělé
Kategorie
Žáci II. stupně ZŠ (12 – 15 let)
Středoškoláci (15 – 18let)
Dospělí
Zadání
Téma letošního ročníku jsme nazvali „Co oči nevidí“. V jeho ústředí je ovšem – jak jinak – opět a
stále slunečnice. Slunečnice jako symbol naděje, jako světlo a malé, soukromé slunce pro
nemocné roztroušenou sklerózou. V řídicím centru našeho těla je neuron. Jde o mikroskopický
útvar, jenž je pouhým oken neviditelný. Abychom mohli přemýšlet, chodit, dýchat, vidět musí
mezi sebou neurony v mozku a míše komunikovat. Co se stane, když se cesta na některých
místech naruší? Zakopáváme, špatně vidíme, vypadávají nám věci z rukou… Forma literárních
příspěvků je libovolná, každý si může zvolit formát, který mu vyhovuje a je pro něj nejbližší.
Povídka, mikropovídka, fejeton, esej, novinový článek, báseň, píseň...
Formát
Uvítali bychom práce přepsané na PC ve formátu .doc, .docx. Do předmětu zprávy či obálku
označte: Soutěž - název práce
Porota
Tři vítězná díla z každé kategorie vzejdou z internetového hlasování, které bude na podzim
spuštěno na našich webových stránkách. Po jednom vítězi z každé kategorie vybere odborná

porota.
Další informace
Organizátor si vyhrazuje právo použít práce zaslané do soutěže k propagaci akcí NF IMPULS.
Podmínky soutěže
Každá práce by měla obsahovat plné jméno autora, telefonické spojení a e-mailovou adresu,
v případě studentů adresu školy, třídu a zařazení do jedné z výše uvedených kategorií. Díla v
internetovém hlasování budou zveřejněna anonymně. Zpracování osobních údajů probíhá podle
obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Prosíme o zaslání prací (nevyžádané práce
nevracíme) na adresu: NF IMPULS, Zelený pruh 1294/ 52, 147 08 Praha 4 – Braník nebo na emailovou adresu: info@nfimpuls.cz.
Kontaktní osoba
Eva Vychodilová, telefon a e-mail: 777 892 463, eva.vychodilova@gmail.com
Marcela Nováková, telefon a e-mail: 777 742 583, novakova@nfimpuls.cz

