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PODMÍNKY SOUTĚŽE ŽIVÁ DUŠE 2022 
 

 LITERÁRNÍ KATEGORIE 

Autorské texty prózy nebo poezie v rozsahu max. 2xA4 u prózy nebo 2 

básně u poezie. Práce budou označeny názvem a jménem autora. Účastníci 

literární kategorie budou po ukončení soutěže postupně zváni na autorská 

čtení při svépomocných skupinách v prostorách tréninkové kavárny ANIMA 

VIVA z.s.  

 VÝTVARNÁ KATEGORIE 

Autorská tvorba – malba, kresba, grafika nebo fotografie ve formátu do 

A3, větší případně ve vlastním rámu nebo se závěsným systémem. Vždy jeden 

soutěžící - jedna práce. Autor své dílo opatří svým plným jménem a názvem 

práce na zadní straně Výtvarná tvorba bude od června do srpna 2022 

vystavena v prostorách tréninkové kavárny ANIMA VIVA z.s. Po ukončení 

soutěže a výstavy budou práce vráceny autorovi. 

 HUDEBNĚ PĚVECKÁ KATEGORIE 

Zájemce o účast v soutěži zašle v daném termínu své kontakty a informaci, 

zda-li bude zpívat sám, nebo s doprovodem, nebo zahraje skladbu na 

hudební nástroj. Uvede název písně /skladby a jejího autora. Pořadatel 

soutěže v tomto ročníku nezajišťuje hudební doprovod, ani nástroje. Soutěžící 

na základě dodaného kontaktu bude pozván v průběhu května k interpretaci 

před hodnotící porotu. Vítězní interpreti vystoupí na vyhlášení výsledků 

soutěže v červnu 2022 dle dalších pokynů pořadatele. 
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 INFORMACE K PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE 

Zájemce o účast v soutěži ZIVÁ DUŠE 2022 se přihlásí do soutěže 

v termínu od 1. března do 30.dubna 2022.  

Příspěvky dodané po tomto termínu nebudou do soutěže zařazeny! 

Hodnocení soutěžících v jednotlivých kategoriích proběhne v květnu 2022. 

Vyhlášení výsledků soutěže s účastí soutěžících a veřejnosti bude v červnu 

2022. O přesném termínu a místě vyhlášení vítězů soutěže budou účastníci 

i veřejnost informováni do konce května 2022. 

 

 JAK A KAM DORUČIT SOUTĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK A PŘIHLÁŠKU? 

Adresa pořadatele soutěže:  

ANIMA VIVA z.s., Liptovská 1045/21, 747 06 Opava Kylešovice 
 

Na obálku/ obal soutěžního příspěvku napište: ŽIVÁ DUŠE 2022 

Nezapomeňte k Vaší práci přiložit Vaše kontaktní údaje (adresa, telefon, e-

mail). Vaše zabalené soutěžní práce můžete poslat poštou na vlastní náklady 

nebo osobně doručit na recepci na výše uvedené adrese k rukám paní Petry 

Plchové. 

Hudebně pěvecké a literární přihlášky můžete rovněž poslat e-mailem na 

adresu manazer.opava@animaviva.cz s názvem předmětu ŽIVÁ DUŠE 2022. 

Literární příspěvky přiložte jako přílohu v požadovaném počtu a formátu, NE 

do těla mailu! 

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST A DRŽÍME VÁM PALCE! 


