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SDRUŽENÍ RODÁK� A P�ÁTEL �EH�E 

 
      vyhlašuje IV. ro�ník literární sout�že 

 
      � E H E � S K Á S L E P I C E 2 0 0 5 

 
 
      Sout�ž je anonymní a je ur�ena neprofesionálním autor�m �eské republiky bez 
v�kového omezení. Sout�žící mohou zaslat své dosud nepublikované a do jiných sout�ží 
nezaslané práce bez žánrového omezení (poezie, povídky, fejetony, glosy, historické práce 
atp.) v rozsahu maximáln� 6 normostran textu (psáno na stroji nebo po�íta�i). Vyhlašovatel 
má na mysli p�edevším p�ísp�vky humorné, ve kterých nebude chyb�t legrace, nadsázka, 
ironie, recese, prost� sranda. Motto letošního ro�níku: 
 
      

�EHE� A VESMÍR 
 

      aneb 
 

      PRVNÍ MEZIPLANETÁRNÍ SETKÁNÍ OBYVATEL �EH�E S MAR�ANY 
 
 
      Sout�ž probíhá ve t�ech kategoriích, a to:  
1. kategorie: práce týkající se �eh�e, vítáme p�ísp�vky s vesmírnou tematikou (nap�. 
�ehe�ské úsp�chy p�i dobývání kosmu, životopisy �ehe�ských kosmonaut� atp.),  
2. kategorie: poezie na volné téma Život kolem nás a my,  
3. kategorie: próza na volné téma Život kolem nás a my.  
 



      Sout�žící ozna�í práce heslem, kategorií (do které práci p�ihlašuje) a p�iloží zalepenou 
obálku ozna�enou heslem, v níž uvede jméno a p�íjmení, rok narození, povolání, kategorii, 
adresu s PS� a sv�j podpis, kterým se zavazuje, že souhlasí s podmínkami sout�že. 
Sout�žní práci p�iloží ve �ty�ech výtiscích. Vyhodnocení auto�i obdrží „humorné“ v�cné ceny 
a diplomy. Vyhlašovatel si vymi�uje n�kterou cenu neud�lit, pop�ípad� dv� ceny spojit. Bude-
li vydán sborník vít�zných prací, obdrží jej vít�zové zdarma. Vyhlašovatel si vyhrazuje použití 
sout�žních prací na propagaci pro další ro�níky a uve�ejn�ní prací ve sborníku bez nároku na 
honorá� pro autory. Pokud se vyskytne zvláš	 zda�ilá práce, vít�z obdrží zvláštní cenu, 
�ehe�skou kraslici, s právem používat titul Kohout nebo Slepice roku 2005. Dále bude 
ud�lena Cena �ehe�ského �tená�e. Práce, které nebudou spl�ovat zadání sout�že, budou ze 
sout�že vy�azeny (nap�. p�ísp�vky nepsané na stroji �i po�íta�i, v�tší rozsah práce atp.). 
 
      Uzáv�rka sout�že je 20. ledna 2005. 
 
      Vyhlášení výsledk� se uskute�ní na ja�e roku 2005 (po�átek dubna). Sdružení rodák� a 
p�átel �eh�e se t�ší na Vaši ú�ast v sout�ži a všem ú�astník�m p�eje pot�ebnou inspiraci. 
�eh�i potom p�eje ješt� v�tší ší�ení slávy tohoto významného místa naší vlasti do všech 
kout� republiky. (Pro nezasv�cené uvádím, že blízko �eh�e leží nap�íklad okresní m�sto 
Ji�ín.)  
 
      Adresa na zaslání sout�žních prací: Dr. Václav Franc, K Hájku 1724, 509 01 Nová Paka 
(na obálku uve
te heslo - �ehe�ská slepice 2005) nebo internetová adresa 
mailto:rehec@seznam.cz (anonymita sout�žícího je pro porotu zachována v plném rozsahu i 
p�i zaslání práce e-mailem).  
 
      V �eh�i 2.�íjna 2004 Za SRP�: Václav Franc 
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