
Anotace témat:  

Sítě – příběhy (ne)sebevědomí 

 (vztah k sobě samému a vztah 

ostatních k nám samým; jak níz-

ké sebevědomí ovlivňuje náš 

život;  kam až nás může zavést?) 

„Najednou zůstanete sami. Jste v 

síti, která vás táhne jako snadný 

úlovek. Musíte věřit jen sami sobě.“  

 

Dědina  - pole, závist, chtíč a 

otčina 

(nebo také město, kraj, země – 

blízkost i vzdálenost lidí na vesni-

ci i ve městech) 

„Tady na dědině člověk musí umět 

vodpustit. I těm závistivejm. To ne-

stačí jednou za život. To musíte kaž-

dej den.“ 

 

Každý má svou lajnu 

(co si zvolím za svou životní ces-

tu?; kam se nechám zavést, kým 

budu, kým se chci stát?; jaká je 

ta moje lajna?) 

„Ne každý gól znamená výhru, ne 

všechno je takové, jak se na první 

pohled jeví.“ 

 

Proměněné sny 

(vyrovnávání se s tím, co nás 

přesahuje, hledání duchovních 

cest, ale také úniky do fantazij-

ních světů, kde se dějí zázraky, 

obavy ze smrti a co bude po-

tom?) 

„Jen když jdu k Bohu, cítím se šťast-

ná a proměněná.“ 

 

Já jsem hlad 

(hlad po lásce, po vztazích, po 

blízkosti, ale také naše závislosti 

na alkoholu, drogách, ale i dru-

hých lidech)  

„Byl tím jediným, co jsem měla.“ 

 

Chirurg 

(před sebou neutečeš, neutečeš 

před tím, kdo jsi a co jsi v životě 

pokazil nebo neudělal) 

„Nedokážu být ani rovnej ani křivej.“ 
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1. ročník Invenční soutěže mladých začínajících autorů 

pod patronací spisovatelky Petry Dvořákové 

Motto: 

„Lepší než žít z pocitu křivdy, je uvědomit si hodnotu zkušenosti a přemýšlet o věcech jinak.“  

(Petra Dvořáková) 

Obálku označte heslem „SOUTĚŽ“ 


