
O NEJHEZČÍ A NEJZAJÍMAVĚJŠÍ TEXT VĚNOVANÝ UKRAJINĚ

✓ Vyprávění o zážitcích a objevech, spojených s 
cestami na Ukrajinu a po Ukrajině, a to i z 
předešlých let.

✓ Kratší, ale objevné eseje o městech a místech 
Ukrajiny a s nimi spojených osobnostech či 
událostech. Příspěvky vycházející z cestování, ze 
studia či znalosti ukrajinské tematiky, z vlastních 
zkušeností nebo příběhy o Ukrajincích či jejich 
předcích, které osud zavál do střední Evropy.

✓ Svědectví popisující pobyt ukrajinských uprchlíků v 
České republice či na Slovensku nebo pojednávající 
o už několik měsíců trvající pomoci poskytované 
lidem z Ukrajiny. 

✓ Zážitky Ukrajinců, kteří museli uprchnout z 
ostřelovaných měst, zážitky ze života na dočasně 
okupovaných územích nebo zkušenosti obránců 
Ukrajiny včetně českých dobrovolníků.

Redakce webzinu My a Ukrajina vypisuje již čtvrtý 
ročník autorské soutěže. A nejen pro cestovatele.

Pravidla a podmínky pro přijetí textů do soutěže

1. Texty musí být v češtině nebo ve slovenštině, ve výjimečných případech (výrazná kvalita textu) 

přijmeme i texty v ukrajinštině. 

2. Volba obsahu a žánru (reportáž či esej) je na autorech. Text by měl být živý a obsahovat zajímavé 

informace i zjištění. Výsledkem má být obohacení znalosti čtenářů našich stránek o Ukrajině. 

3. Minimální délka textu je 5 000 znaků včetně mezer. Maximální hranice není stanovena. Zvažte 

však sami, jak dlouhý text chtějí či budou ochotni čtenáři číst.

4. Článek musejí doprovázet nejméně tři fotografie, vítána bude i mapka. Počet fotografií není 

ohraničen, je však třeba mít na paměti, že nejde o obrazovou galerii.

5. Soutěžní texty je třeba zaslat mezi do 31. října 2022 na adresu soutez@myaukrajina.cz.

6. Hodnocení textů několikačlennou komisí se uskuteční hned poté. Výsledky soutěže budou 

následně ohlášeny na stránkách My a Ukrajina, na facebookových skupinách Cestujeme po 

Ukrajině a My a Ukrajina a na twitterovém účtu @myaukrajina.

7. Vítězní autoři obdrží diplom a v rámci možností redakce také drobnou finanční odměnu. 

8. Nejlepší texty, jejichž počet nemusí nutně být omezen pouze na vítězné, otiskneme na 

stránkách My a Ukrajina.

Stanovená pravidla soutěže je třeba dodržet. Texty, které jim nebudou odpovídat, nemohou být 

hodnotící komisí přijaty. 

www.myaukrajina.cz/soutez


