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V kategorii pacienti se na prvním místě se 42 body z 50 možných umístila jedna soutěžící, na
druhém místě (s 38 body) jedna soutěžící, třetí místo získala (s 37 body) jedna soutěžící a s 36
body se umístily na čtvrtém místě dvě autorky.

1.
2.
3.
4.
4.

místo – Jana Bližňáková (Vyškov, ČR)
místo – Ivana Doudová (Ústí nad Labem, ČR)
místo – Doe - pseudonym (PN Hronovce, SR)
místo – Hana Kavková (PL Petrohrad, ČR)
místo – Aneta Beňková (Veĺký Krtíš, SR)

V kategorii zaměstnanci první místo získal jeden soutěžící s 46 body, na druhém místě s 42
body se umístili dva autoři a na třetím místě rovněž dva autoři se ziskem 39 bodů
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místo místo –
místo –
místo místo -

Josef Prskavec (PN Kosmonosy, ČR)
Ivan David, MUDr. (PN Bohnice, ČR)
Dana Kalfařová (PN Bohnice, ČR)
Radka Ráboňová (DPN Velká Bíteš, ČR)
Přemysl Suchomel, MUDr. (PN Havlíčkův Brod, ČR)

XII. ročníku literární soutěže Kouzelný klíč svoje autorské příspěvky poslalo celkem 110
pacientů a 16 zaměstnanců.
Soutěžní díla hodnotí 5 odborných porotců podle stupnice od jedné do deseti. Nejvyšší možné
hodnocení od každého porotce je 10 bodů a nejvyšší možné dosažitelné hodnocení soutěžního díla
je 50 bodů.
Do

Ze zaměstnanců desítku bodů od některých porotců získal Josef Prskavec (od T.Lankašové a R.
Janoucha za poezii, MUDr. Ivan David (od T.Lankašové za povídku „Běřná deprese“), Dana
Kalfařová (od R. Janoucha za prózu „A vyšlo slunce“), MUDr. Přemysl Suchomel (od Alexeje
Mikuláška za prózu), Marie Tomanová - 4.místo, PNB (od T. Lankašové za povídku „O dívce a
kameni“) a Gabriela Vrbová /PN Hronovce), Monika Gilíková (PN Opava), z nichž na stupních
vítězů nejsou, pro nižší celkový počet bodů Marie Tomanová, Gabriela Vrbová a Monika Gilíková.
Těmto autorkám je uděleno čestné uznání.
Z pacientů desítku od některých porotců získalo hodně soutěžících, Jana Bližňáková (od
T.Lankašové za poezii), Ivana Doudová (od T.Lankašové za poezii),, Aneta Beňková (podle
T.Lankašové nejlepší poezie „Písanie z popela“ a „Som len zrnko“.
Porotkyní T.Lankašovou také byli hodnoceni desítkou, ale neumístili se, neboť celkový počet bodů
byl nižší, Martin Chovanec (Poteč), Lenka Štefanová (Jesenice), Ivana Hothanhová (Dvůr
Králové), Petr Bělohlávek (Lázně Bělohrad), Jana Kábrtová (Rtyně v Podkrkonoší), Monika
Stachová (PL Petrohrad), Zdeněk Demčík (Opava), Anna Pariláková (Lubotice, SR), Jan
Mrnka (PL Petrohrad), Miroslav Seifert (Brno). Tito soutěžící jsou odměněni čestným
uznáním.

