Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
a

Gymnázium J. S. Machara Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
vyhlašují

9. ročník literární a recitační soutěže

Macharův Brandýs
Recitační soutěž
je určena dětem a mládeži od 6 do 20 let a dělí se do následujících kategorií:
1. kategorie: žáci 1. a 2. ročníků základních škol
2. kategorie: žáci 3. až 5. ročníků základních škol
3. kategorie: žáci 6. až 9. ročníků základních škol,
resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií *
4. kategorie: studenti vyššího gymnázia, SOŠ, SOU, OU a U
V recitaci je možné soutěžit rovněž ve dvojici. Vystoupení dvojic bude v každé kategorii vyhodnoceno zvlášť.
Texty vybrané k recitaci přinesou soutěžící s sebou v pěti kopiích, aby byly k dispozici porotě
soutěže.
Literární soutěž
je určena dětem a mládeži od 6 do 20 let a dělí se do následujících kategorií:
1. kategorie: žáci 1. až 5. ročníků základních škol
2. kategorie: žáci 6. až 9. ročníků základních škol
resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
3. kategorie: studenti vyššího gymnázia, SOŠ, SOU, OU, a U.
Soutěžní texty zašlete prosím spolu s přihláškou v sedmi kopiích na uvedenou kontaktní adresu.
Minimální rozsah soutěžních příspěvků není dán, maximální rozsah by neměl překročit 15 normostran textu ( 1 normostrana = 1 – 800 znaků). Téma literárních prací je volné. Soutěžit lze
v žánru prózy, poezie i dramatu.
Porota má možnost hodnotit odděleně prózu a poezii, příp. drama.
Soutěžní podmínky literární soutěže
Odborná porota provádí první kolo výběru ze zaslaných textů, konečné pořadí bude určeno
v den vyhlášení. Do soutěže jsou přijímána původní díla, která dosud nebyla publikována a
nebyla přihlášena do jiné literární soutěže.
Smyslem soutěže Macharův Brandýs je nejen porovnání vlastních tvůrčích schopností se schopnostmi vrstevníků, ale zejména vzájemné setkávání mladých lidí, které spojuje zájem o krásu
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psaného slova a tvůrčí duch. Soutěžící při společném finále dostávají možnost navzájem porovnat své práce, osobně se poznat, vyměnit si názory a zkušenosti.
Po prezentaci soutěžních prací následuje neformální setkání soutěžících s porotou. Její členové,
etablovaní prozaici a básníci, jsou připraveni pomoci mladým autorům odhalovat jejich slabiny
i silné stránky, upozornit je na problematické nebo naopak mimořádné znaky jejich tvorby, motivovat je k další tvůrčí činnosti.
Svůj názor na prezentované práce mohou projevit kolegové z letošního ročníku Macharova
Brandýsa i soutěžící z minulých ročníků.Jejich hlasování pak určí nositele „Ceny pro kolegu“.

Přihláška do recitační i literární části soutěže musí obsahovat:
Název soutěžního příspěvku, jméno a příjmení soutěžícího, kontaktní adresu a telefon, rok narození a třídu, kterou soutěžící ve školním roce 2006/2007 navštěvuje. Zasláním přihlášky každý
autor rovněž vyjadřuje souhlas s tím, že jeho soutěžní práce budou případně otištěny v připravovaném sborníku soutěže.
Texty soutěžních prací zasílejte v pěti kopiích, aby byly k dispozici porotě soutěže.

Termíny
Soutěžní příspěvky do recitační i literární soutěže zasílejte v uvedeném množství kopií
do 27. dubna 2007 na kontaktní adresu.

Slavnostní finále se uskuteční
21. května 2007
v prostorách brandýského zámku.

Kontaktní adresa:
Gymnázium J. S. Machara
Královická 668
250 01 Brandýs nad Labem
tel.: 326 902 311
mailto:ninanovakova@volny.cz
kontaktní osoba: Mgr. Nina Nováková
Těšíme se na Vás - pořadatelé soutěže
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