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KATEŘINA BOLECHOVÁ

STUDNA

Prchala jsem

před jeho stářím

odzbrojil mne

ledvinovým pásem

hlavu mi sklonil

voda tak blízko

a náhle i můj život

zvětšený lupou

ne jako tehdy

sotva jsem hleděla

přes okraj

ŘEČI

Zkus říct tomu o schod výš

že na jeho schodě smetí

a tomu o schod níž

že na jeho schodě prach

Pak projdi městem

dům od domu

uvidíš hlasy za záclonou

„To je ten co chlastá“
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PAVEL BŘEZENSKÝ

V ŠÁLCÍCH

nebe se rozplakalo nad došky

a pod nimi si ticho

třelo husí kůži

pak ho písknutí konvice

pozvalo na šálek čaje

posadilo se v koutě

jako by tu bylo poprvé

a přitom nám tajně chodilo do komory

na křížaly

zatímco ve vedlejším pokoji

začal den vyprávět historky z druhé strany světa

dopilo a rozplynulo se

nad kolébkou

MĚSTU NA OČÍCH

ráno se zastydělo v rozpacích

jakmile zívnutím naplnila ložnici

noc zastlala do peřin

a pak nahá na balkóně

snídala kulisy protějších domů

kterým opadávaly ospalky

z okenic

snad každý chlap

co ji měl v zorném poli

si bryndal

kafe po bradě
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LENKA KUHAR DAŇHELOVÁ

* * *

V autobuse

se všemi svými vinami a hříchy

na žlutý list topolu

letící kolem oken

upřeně hledím.

Těžko říct, kdo z nás a kam se hýbe.

* * *

Zelená cesta lesem

do hlavy tunel

tak zarputile hledám klid

tak umanutě potřebuji odpustit

komusi, kdo tudy nechodí.
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BLANKA FIŠEROVÁ

*

Vymlátím z tebe

malé schoulené ptáče,

pocit za pocitem.

Vím, kam sáhnout,

když neustále poslouchám,

čím si záplatuješ dny.

Utrpením nikoho nedojmeš,

vyzvracím ti ho kila na počkání.

Lidi stojí fronty na šišatou holku,

co se svlíká, a hlavně –

není sama sebou.

*

Proužek světla mezi šíjí a klínem

zavírá se do koupelny –

tak žena nevypadá.

Tajně všít do šatů uříznuté ňadro

smotané z látek z tuzexu.

Rozhovory v čekárnách,

ticho záření.

Pak se rozletět po městě

jak vlaštovky stěhovavé,

ale nohy stávkují.
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JITKA HANUŠOVÁ

*

Nemám tu pro tebe nic

konzervu tuňáka a scvrklá jablka

ale jestli chceš, můžeš věštit

ze zaschlé pánve

co k večeři ti udělá ta druhá

*

Zády k zádům

předtíráme hluch

čajem z mateří doušky

doufáme, že utišíme ten kašel

který se mezi námi rozprostřel
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ONDŘEJ HLOŽEK

* * *

Možná ne.

Ne z neviditelna,

ale ze zbabělosti propíchávám si oči.

Zoufám si nad zavřenými dveřmi

a ptám se, kudy jít.

Bezpředmětná tvrdohlavost.

Možná ne.

Stát se někým

je přicházet na to,

že se zvnitřku rozkrádám.

* * *

Pomaluj se samotou.

Sedni si k polní cestě

a lituj se.

Protože vypadáš, že je ti hůř,

někdo tě políbí.

Opakuj to v pohledech z očí do očí.

Právě ses nakazil sám sebou

a nedokážeš se ven

prosít.
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PETR HRUŠKA

NOCLEH

tiráky řvaly jak hladová

noční zvěř

volala jsi na mne cenu

pokoje pro dva

chlápek od pumpy

kostnatý nevyspáním

nás pak vedl po strmém schodišti

Berlín Krakov Terst všechno

bylo za náma

nikdy jsem neviděl

tak úzký pokoj

když jsme se chtěli otočit

museli jsme se obejmout

CO JEŠTĚ CHCI

Ve zprávách se oběsila

polská školačka.

Nemohu se tam dostat

přes další přicházející zprávy,

abych ji objal v kolenou.

A

malinko pozdvihnul.
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ALEŠ KAUER

V.

odhlédnu

od milostných juvenilií

stojíš zády ke květům

nohy jako střecha pantheonu

nad nimiž dva půlměsíce svírají

veškerou krásu světa

na nebi je celý vesmír

flotilu táhnou napříč půlnocí

stojíš v nakročené cudnosti – nehybný

jako fragment močícího chlapce

VI.

zlatě rámovaný oblouk zrcadla –

vnímáš zápas těla

odcházející iluzi vlastní krásy

jak líně a marnivě

leží na tmavém soklu

opřená o lokty

s povolenými stehny

a rozevřeným klínem –

krásným perverzním květem
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TOMÁŠ LOTOCKI

JMELÍ

Jako setnuté hlavy

rovnou na sváteční stůl

Cítím Tě na půnebí

a ještě dál

ale do vánoc to stejně nevydrží

říkala v jarním slunci

jako můj dědeček

když mu sdělili:

Karcinom jícnu

PUKÁNÍ LEDU

(Ryba co špatně zazimuje

zasklí se do ledu)

Konec dne na konci ledna

Na okenním skle sprejer Josef L.

vyrábí svá progresivně zastydlá grafity

Na vrbě hastrman

těší se na veselku

Já – ryba pod ledem –

toužím jen po sekeře

Ty odcházíš do ledničky pro kapra v aspiku

a věnuješ mi dlouhý úsměv

jak ledová tříšť protékající žábrami

a směšný k popukání

12



JIŘÍ MĚSÍC

VĚZENÍ

Vězení je nejlepší klub ve městě,

kde v růžových šatičkách vcupitáš

do místnosti plné karnevalových masek

a najednou, když opona spadne,

na malé židli se objeví holčička,

která zpívá o všem, co jsi jí kdy řekl.

U OKNA

Stála u okna v modrém županu.

Ranní vítr si pohrával s žaluziemi

a světlo se odráželo na jejích hladkých nohou.

Byla tam krásnější než při rozhovorech

na studených chodbách.

Strachem jsem nabral na vážnosti a nechal ji vykrvácet.
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MARTIN REINER

KUNŠTÁT

Teď ještě nemluv, když venku lije.

Rýč zůstal opřený v zahradě u plotu.

Večer někdy sen, v noci embolie,

tiše se suneme po svahu níž.

Déšť dělá důlky v mazlavé hlíně…

nad ránem vyplaví pohřbenou veverku.

Někdy jen smutně celé dny uklízíš,

hodiny skřípou… kola na štěrku.

ZTRACENÉ RYTMY

Courati se prázdným domem,

jehož čas se naplňuje.

Podali mu prst a zmizel

jeden krásný, dlouhý věk.

Možná ještě přijde bouřka,

možná, že se zvednou vody.

Hmm… to řka, jsem poposedl,

uvolnil tak místo jiným.
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RADEK ŠTĚPÁNEK

DĚDICTVÍ

Dělá se zima

hřejeme si ruce o vnitřnosti

a rozlitou moč

nůž dělí smrt a v prstech ožívá

ztracený cit pravěkých lovců

stejnými prsty mě hladil

táta i děda

stejnými prsty pohladím své dítě

BÁSEŇ

Králičí kůže schnou na věšácích z drátů

další kapky krve moří dřevo vrat

na dvoře kvetou rudé sedmikrásky

věřím tomu

že poezie bude existovat

dokud muž udrží nůž v ruce

a kožky bude věšet na trámy

ne kvůli penězům

ale proto že to nikdy

nedělal jinak
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JAROSLAV ŽILA

* * *

Má tři dcery,

všechny jsou kurvy.

Vnučky, sotva jen můžou,

jdou do toho taky.

A ona sama?

Dlouho zrána

vysedává v noční košili

před zrcadlem

a vzdychá nad tím,

jaká že mívala kdysi prsa.

* * *

Nařvaný chlap,

podbradek se mu třese pýchou,

a když buchne do stolu,

celá hospoda ztichne

Říkají: dobrý kamarád,

ale žena doma neví,

co bude
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MARCELA ANTOŠOVÁ

SEBA/SPOVEĎ/

Vidím sa obnažená

až ku srdcovej chlopni.

Zoči-voči sebe.

Len ja

a JA,

pred ktorým sa červenám

najťažšie.

UTAJENÍ SAMI PRED SEBOU

Odsúdení k pohybom

ideme.

Naslepo objavujeme

pre svoj život

príbeh.
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ROMAN BEŇO

PAMÄŤ

dom bez vinice

unavene mlčí

matkine vlasy vybledli

ako fotografia

za sklom kredenca

dnes prvýkrát zabudla synovo meno

dnes sa prvýkrát zabudla zobudiť

MOJE MIESTO

so srdcom

ako s kompasom ísť

dupnúť nohou a vyriecť

tu!

vyklčovať dlážku

pod prahom poorať

do múrov pozasievať vápno

komín zaliať

vyleštiť a nasmerovať slnko

spod nohy vyrastá

košatý dom
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MIROSLAV BÚRAN

IZOLOVANÝ

bez vešiaka

na ktorom sa chcel zavesiť

si pretrhal šľachy

a zviazal ich do uzla

v kamennej skrini

si odkrajuje vlasy

po článkoch

ich balí do papiera

a páli

keď má chuť šlukovať

ODTEČENÁ

Z vane vynášajú

zvyšky tečenia

pod lakťami

hmatať škáry

úzkym priechodom

v potrubí odplávali

posledné

hemocyty

19



LÝDIA DŽUNDOVÁ

* * *

večer odkrývam tajomstvá

bielych pavučín

ukrytých pod posteľou

v zaprášených krabiciach

hľadám staré mamy

aspoň ich motýlie krídla

namočené vo vosku

verím slovám

čo ma budia uprostred noci

a označujú večnú lásku

vyumývanú v slzách

vždy ráno

viem

že som žena

* * *

videla som

stromy

padajúce k zemi

po poslednej búrke

a nahé ženy

vyrastajúce im z koreňov

videla som

jablká

červené a sladké

hádzané k nohám nevesty

v diaľke

oči muža

krvavé

po prebdenej noci
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MICHAL HABAJ

LETNÝ DEŇ: NOSTALGIA

v temných lesoch: v húštinách a kroviskách:

kyborgovia: oceľovosnedé konštrukcie:

s plnými ústami lesných jahôd dumajú:

čože to bola tá fujara: kto bol to honelník:

dal by som si žinčice: ale ikona ovečky

na oceľovom plášti kyborgovom: nezamečí:

v diaľ sa nerozbehne: ó veru nie: ikona ovečky

nenasýti ducha ani telo: ikona ovečky iba pláva

dejinami: odevného priemyslu: iba zdobí múry:

rozpadávajúcich sa miest: iba nemo hľadí:

na modré nebo: ktorým plávajú biele ovečky:

obláčiky obláčiky: volá kyborg: neutekajte

pred pohľadom mojich očú: volá a rukou

si utiera pot z čela: jeho ústa sú čierne:

černice to sú tie černice.

7 MODELIEK

7 modeliek nás delí jeden od druhého: 7 modeliek

vis-a-vis: 7 modeliek nad kávičkou: rozoberajúcich

svoje účesy: svoje ústa: svoje prsia: ako krásny

nežný legoland: poskladá niekto modelku rozloženú

na najmenšie časti? vloží jej medzi pery slová

od Diora: do ruky podá kvet od Armaniho: nad mesto

zavesí Slnko od Thierry Muglera: je to pravda je to sen:

je to pravda je to sen: kto padne v mrákotách k nohám

svojej modelky: ktorá je iba jednou zo siedmich:

tu vedľa nás: plaviacich sa rozhovorom: plným slov:

očí a obnažených ramien: uvidí niekto modelku

celkom nahú? bez kávičky: bez šiat: bez make-upu:

takú aká bola keď spadla z bicykla a neskôr

si odlupovala z kolien zrazenú krv: sú to už roky:

ale 7 modeliek tu ešte sedí: a nacvičenými pohybmi

si obtáča okolo prsta: nervovo zrúteného básnika:

ktorý nebude: nikdy nebude jednou z nich.
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IGOR HOCHEL

KRAJINA JE TICHÁ

krajina je taká tichá

že nepočuť vlastného slova

z hmly vystupujú

akýsi čudní muži

napokon rozoznať

že nesú zver

jeden z nich zaostal

lebo močil pri poslednom strome

potom už nemá inú možnosť

len prejsť otvoreným priestorom

čo predstavuje istú mieru rizika

aj keď prejde

dnes si asi

už veselo nezanôti

lebo príliš veľa krvi zostalo v machoch

Z NARKOMÁNIE (II)

biely

prášok v puzdre noci

a na krídlach labute

obuté

mám laby zvierat

ktoré z mŕtvych povstanú

viem

že nebo nepreseknem

viera na to nestačí
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SILVIA MÁTEFY

KOĽAJNICE

môcť tak

vyzuť sa z dráh

a byť neparalelná

/hoci ležíš súbežne/

len roznožiť horizonty

a v strede pohybu

vzdialiť sa

plnšie

do seba

DVAJA

mlčíme v sebe

obrátený každý k svojej stene

keď sa lámu krídla

zostávame

zrastení slovami

23

Foto: O
ndřej Trhoň



ALEXANDRA MATISZOVÁ

DEŇ PO VALENTÍNOVI

dám ti za deň

všetku lásku

ty mi skočíš na krk

„si tak romantická“

budeme sa milovať do

polnoci

urobím sa a

zaspím

NEVERA

našla som ťa

v posteli

s ňou

ľahla som si

nahá

k vám

„jedno telo navyše

sa predsa stratí“
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JITKA ROŽŇOVÁ

DOM

Dom má štyri steny,

a predsa sa v ňom

potkýnam

o nekonečno.

OBJATIE

Objať dub, ponoriť doň

prsty ako do hliny,

strom do stromu,

telo do tela.
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RUŽENA ŠÍPKOVÁ

HISTORICKÁ HODNOTA

chcem byť

chodiacou encyklopédiou

aby som neskončila

v domove dôchodcov ale

v antikvariáte

TERÉN

ťažko sa mi hovorí

na rovinu

veď žijem v takom

kopcovitom kraji
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NIKOLA ZOLÁKOVÁ

NA OBESENIE

narážame do seba denne

plní vlastných nespravodlivostí –

kupujeme deťom lásku,

ženám drahé kožuchy,

len mužom stačí kravata

na

obesenie…

YETI A ČAJ

je ráno

plné maličkých a hladných

chvíľ

na alpsky zasneženom kopci

a pod perinou

mínus jedenásť

sú sny,

z ktorých treba občas

vycúvať…
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O AUTOROCH

KATEŘINA BOLECHOVÁ sa  narodila  roku 1966 v Českých Budějoviciach.  V roku 2007 jej vyšla  zbierka 

poézie  Rozsvícenou baterkou do pusy v edícii Stůl ako nepredajná príloha časopisu Psí víno, v roku 2009 

zbierka  Antilopa v moři k majáku daleko má v rovnakej edícii a v roku 2013 zbierka  Pohřebiště pecek v 

nakladateľstve Petra Štengla. Jej tvorba má zastúpenie v antológiách a almanachoch, napríklad Nejlepší 

české básně 2010 (Host) a  Nejlepší  české básně 2013 (Host). Niektoré z jej  textov boli  preložené do 

taliančiny, slovinčiny, poľštiny, nemčiny a maďarčiny. Venuje sa aj tvorbe koláží.

PAVEL BŘEZENSKÝ (*1975, Žatec) sa vyučil za murára. Už šesť rokov žije v Holandsku, ale návratu späť do 

Čiech sa nevzdáva. Poéziu berie ako spestrenie života.

LENKA KUHAR DAŇHELOVÁ (*1973, Krnov) je poetka, prozaička, výtvarníčka a prekladateľka. Doposiaľ 

vydala štyri básnické zbierky (posledná má názov  Hořem) a jeden román, spolu s prekladovými titulmi 

celkom osemnásť kníh. Pracovala na ekologickej farme, ako novinárka a v NGO sektore v oblasti ekológie,  

neskôr  ako  prekladateľka  a  tlmočníčka.  Od  roku  2004  spolupracovala  s  medzinárodným  literárnym 

časopisom Pobocza so sídlom v Poľsku, v rokoch 2005 až 2010 viedla jeho českú redakciu. Ako redaktorka  

kultúrnej rubriky pracovala pre časopis Navýchod. Žije v Berouně pri Prahe, kde so svojím mužom Petrom 

Kuharom pravidelne organizuje medzinárodný literárny festival Stranou – európski básnici naživo.

BLANKA FIŠEROVÁ píše nielen básne, ale aj divadelné hry. Dvakrát bola nominovaná na Cenu A. Radoka a 

jej kontroverzná hra  Pohřbívání  aneb Zítra se bude pohřbívat všude mala v januári  2014 premiéru v 

Slováckom divadle. Vlastným nákladom vydala debutovú zbierku V bílém (2010). Tvorí hudobno-poetické 

projekty Poezie v barvách a Čteme v barvách a tiež básnenie v uliciach pod názvom Guerilla Poetring. Aj v 

tomto roku pripravuje Poetickú scénu v rámci festivalu Colours of Ostrava. Jej nová zbierka  Zlodějky 

lžiček vyjde v septembri 2015.

JITKA  HANUŠOVÁ (*1982,  Přerov)  vyštudovala  bohemistiku  a  fínčinu.  Podieľala  sa  na  organizovaní 

literárnych festivalov v Olomouci – Festival básníků v Galerii U Mloka a Literární festival Libri. Od roku  

2006 žije v Prahe, venuje sa prekladateľstvu z angličtiny a fínčiny, PR a fotografovaniu. Spolupracuje 

s časopisom H_aluze a dvojtýždenníkom Tvar, nakladateľstvom Argo, LiStOVáNím a Salónom Práva. V roku 

2013 debutovala zbierkou Bez zbytečných formalit, ktorá vyšla ako príloha literárno-kultúrneho časopisu 

H_aluze. Jej básne vyšli aj v Psom víne, Tvare a na portáli literární.cz.

ONDŘEJ HLOŽEK (*1986) vyštudoval českú literatúru. Živil sa ako redaktor, upratovač v kaviarni, skladník, 

expedient, sociálny pracovník. Vydal dve básnické zbierky  Tížiny (Dalibor Malina, Vsetín, 2011) a  Domů 

(Srdeční výdej, Brno, 2013-14). Je organizátorom rôznych stretnutí (Básnické hlasy, Open Air Happening 

Vikštejn, Literární Myslivna), príležitostný editor a prispievateľ do kultúrnych periodík (Weles, Protimluv, 

Tvar a i.). Žije v Opave.
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O AUTOROCH

PETR  HRUŠKA (*1964,  Ostrava)  v  deväťdesiatych  rokoch  vyštudoval  Filozofickú  fakultu  Ostravskej 

univerzity. Pracuje v Ústave pre českú literatúru Akadémie vied ČR a učí českú literatúru striedavo na 

Filozofických fakultách brnenskej a ostravskej univerzity. Vydal zbierky básní  Obývací nepokoje (1995), 

Měsíce (1998), Vždycky se ty dveře zavíraly (2002), Auta vjíždějí do lodí (2007), Darmata (2012) a súbor 

troch prvých zbierok doplnený o súbor prozaických textov  Odstavce pod súhrnným názvom Zelený svetr 

(2004). Za zbierku  Darmata mu bola udelená Štátna cena za literatúru 2013. Podieľal sa na množstve 

odborných kolektívnych diel, napr.  Slovníku českých spisovatelů po roce 1945 (1998),  Slovníku českých 

literárních  časopisů,  periodických literárních  sborníků  a  almanachů (2002),  Lexikonu české  literatury 

(2008), je spoluautorom kníh V souřadnicích volnosti. Česká literatura 90. let 20. století v interpretacích 

(2008) a V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády 21. stol. v souvislostech a interpretacích. 

Jeho doposiaľ poslednou odbornou knihou je monografia  Někde tady. Český básník Karel Šiktanc (2010). 

Jeho verše boli preložené napríklad do angličtiny, nemčiny, francúzštiny, taliančiny, slovinčiny a poľštiny, 

zhudobňuje ich originálne a neusporiadané hudobné teleso Norská trojka. Spoločne s Radovanom Lipusom 

je autorom scenára k divadelnému predstaveniu  Průběžná O(s)trava krve (1994). Je členom redakčnej 

rady literárneho časopisu Host a spoluvydavateľom časopisu Obrácená strana měsíce. Žije v Ostrave.

ALEŠ KAUER (*1974, Zábřeh) je výtvarník a básnik. Od roku 2002 žil  v Šumperku, kde sa organizačne 

podieľal na množstve akcií spojených s poéziou v regióne. V polovici roka 2010 sa presťahoval do Jihlavy. 

Tu realizuje v Divadelnom klube tematické večery zamerané na poéziu a organizuje básnické čítania, 

výstavy a tematické happeningy.  V bibliofilských edíciách nakladateľstva Adolescent vydal tri  zbierky: 

Reliéf Atlantiku nesluší suchozemcům (2007),  Atrium (2009) a  Emo book (2011). Výber z týchto knižiek 

vyšiel v nakladateľstve Kniha Zlín pod názvom Dynamika s harmonickou opojností (2011). Ako výtvarník má 

za sebou množstvo výstav doma i v zahraničí. Výtvarne sprevádzal a graficky upravil niekoľko básnických,  

prevažne bibliofilských, kníh (Jiří Suchý:  Černá vzducholoď, Knížka pro Jiřího Kuběnu:  Ti samí chlapci, 

Pavel Petr:  Jinoch jitřenka vyšívaná, Radek Štěpánek:  Krajky Pagu, jubilejné päťdesiate číslo brnenskej 

literárnej revue Weles). Básne publikoval v časopisoch Tvar, Prostor Zlín, Weles a v zahraničných Müüt,  

Tiszatáj,  Irodalmi  szemle (Maďarsko),  Narobe (Slovinsko),  je  zastúpený v Európskej  antológii  súčasnej 

LGBT poézie. Tento rok vydaná zbierka  Vně mně (Adolescent) vyšla zároveň ako audiokniha. V súčasnej 

dobe sa zaoberá alternatívnou elektronickou hudbou. Pre divadlo vytvoril dva soundtracky.

TOMÁŠ LOTOCKI (*1977, Brno) je básnik, publicista, redaktor časopisu Český rybář. Doposiaľ vydala dve 

básnické  zbierky:  Chuť vína (2002,  MSD,  Brno)  a  Čeřeny (2011,  Weles).  Spoločne s  Ivanom Petlanom 

usporiadal  obsiahlu  antológiu  Co  si  myslí  andělíček  –  dítě  v české  poezii (2004,  Větrné  mlýny  /  LFŠ 

v Uherskom  Hradišti).  Poéziu  publikuje  i  časopisecky  a  je  zastúpený  v  niekoľkých  antológiách. 

Spolupracuje s Českým rozhlasom a od roku 2012 je šéfredaktorom internetového časopisu Herberk –  

útulná poézia.
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JIŘÍ  MĚSÍC (*1985)  momentálne  je  doktorand  na  katedre  anglistiky  Filozofickej  fakulty  Univerzity 

Palackého v Olomouci. Špecializuje sa okrem stredovekej okcitánskej literatúry a jej duchovných zdrojov 

(súfizmus, judaizmus, kresťanstvo) na americkú populárnu pieseň (blues, country, rock’n’roll). V roku 2014 

mu  vyšla  básnická  zbierka  Píseň  zamilovaného  Misogyna (Protimluv).  Svoju  poéziu  obvykle  prednáša 

spoločne s improvizovanou hudbou. V súčasnosti žije a pracuje vo Vlašskom Meziříči. Prekladá okrem iného 

texty Ariany Reines, Johna Passa a Gertrudy Stein.

MARTIN REINER (*1964, Brno) je básnik, prozaik a nakladateľ. Vydal zbierky básní  Relata refero (1991), 

Poslední rok (1995), Decimy (1997), Tání chůze (1998), Staré a jiné časy (2002), Pohled z kavárny v Bath 

(2007)  a  Hubená stehna Twiggy (2010),  novelu  Lázně (1998),  výber fejtónov  Plachý milionář přichází 

(2008) a román Lucka, Maceška a já (2009). V roku 2014 získal za objemný román Básník o Ivanovi Blatnom 

Cenu Josefa Škvoreckého a zvíťazil v prestížnej ankete Lidových novin o Knihu roka. Bol zaradený do 

niekoľkých antológií českej poézie. V edícii Backwoods Broadsides Chaplet Series (Ellsworth, USA) vyšiel  

výber textov zo zbierky Staré a jiné časy pod názvom Where is the urn? (2005) a v edícii Art Bureau (San 

Francisco, USA) výber textov zo zbierky Pohled z kavárny v Bath pod názvom No Through Road (2007).

RADEK ŠTĚPÁNEK (*1986) vydal v nakladateľstve Srdeční výdej zbierky  Soudný potok (2010) a  Karj/ky 

Pagu (2013), v nakladateľstve ADOLESCENT bibliofíliu Přeletět moře nad Bezdreví (2012). Je spevákom a 

textárom kapely Black Spirit Rose. Pracuje ako novinár, žije v Netoliciach.

JAROSLAV  ŽILA (*1961,  Ostrava)  vyštudoval  Pedagogickú  fakultu  Univerzity  Palackého  v  Olomouci. 

Debutoval zbierkou  Drápy kamenů (1994, Sfinga), o rok neskôr pripravil spoločne s fotografom Viktorom 

Kolářom publikáciu Ostrava, obležené město. Ďalej vydal zbierku poézie Nejstarší žena vsi (2000, Host), 

knihu Tereza a jiné texty (2003, Votobia) a zbierku V hrudi pták (Host, Protimluv, 2010). V súčastnosti žije 

a pracuje ako učiteľ v Ostrave.

MARCELA ANTOŠOVÁ sa narodila v Stropkove a momentálne žije v Nitre, kde aj pôsobí ako pedagogička na 

Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa.

ROMAN BEŇO (*1977) pochádza z Trnavy. Študoval učiteľstvo na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity, 

pracuje v redakcii časopisu Historická revue. S písaním poézie začal počas vojenskej služby. Je členom 

Trnavského literárneho klubu a bratislavského klubu BRAK. Svoje verše publikoval v časopisoch Dotyky, 

Liter, Mädokýš, v denníku Pravda, v Orlovi Tatranskom, v Slovenských pohľadoch, vo viacerých zborníkoch, 

ako aj v rozhlase a na internete. Získal desiatky ocenení v literárnych súťažiach, napr. Wolkrova Polianka, 

Literárny Zvolen, Literárna Senica, Krídla Ivana Laučíka, Literárne Šurany, Básne, Cena Rudolfa Fabryho 

a v mnohých ďalších. Rukopis jeho debutovej zbierky bol ocenený v literárnej súťaži Debut 2011, samotná 

zbierka s názvom Vrstvenie vyšla koncom roka 2013.
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MIROSLAV BÚRAN (*1978) žije a tvorí v Jablonici. Venuje sa písaniu poézie aj prózy. Zúčastnil sa mnohých 

literárnych  súťaží  v  Čechách  i  na  Slovensku.  Publikoval  v  časopisoch  RAK,  Dotyky  a  v  niektorých  

regionálnych periodikách. V roku 2010 mu vyšli zbierky básní:  Podoby (Mezera – ČR),  Štyri ruky života 

(Formát), obe ilustroval bardejovský maliar Ľudo Ševčík. V roku 2011 vyšli jeho básne v spoločnej zbierke 

deviatich autorov Sólo pre 9 hlasov (Ikar). V roku 2014 vydal ostatnú zbierku básní pod názvom Potreba 

milovať (DALi), ktorú ilustrovala talentovaná maliarka z Jablonice Ľudmila Pilná. V najbližších mesiacoch 

by mala vyjsť jeho prvá novela pod názvom Návrat do prítomnosti.

LÝDIA DŽUNDOVÁ žije pri Bardejove a pracuje ako detská psychologička. Písať začala na strednej škole, 

zapájala sa do všetkých možných literárnych súťaží. Milovala tie stretnutia s rovnako „postihnutými“. V 

roku  2013  jej  vyšla  básnická  zbierka  Tajomstvá  bielych  pavučín,  ktorú  vydalo  vydavateľstvo  Pectus. 

Momentálne všetok voľný čas venuje svojim dvom deťom.

MICHAL HABAJ je básnik a vedecký pracovník Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave. Vydal básnické 

zbierky  80-967760-4-5 (1997),  Gymnazistky.  Prázdniny  trinásťročnej (1999),  Korene  neba.  Básne 

z posledného storočia (2000),  Básne pre  mŕtve  dievčatá (2004)  a Michal  Habaj (2012).  Je jedným zo 

spoluautorov experimentálneho básnického projektu Generator X: Hmlovina (1999) a Generator X_2: Nové 

kódexy (2013).  Pod  pseudonymom  Anna  Snegina  vydal  zbierky  poézie Pas  de  deux (2003)  a Básne 

z pozostalosti (2009). Je autorom monografií Druhá moderna (2005) a Model človeka a sveta v básnickom 

diele Jána Smreka (2013).

IGOR HOCHEL (*1953, Bratislava) vyštudoval slovenský a bulharský jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity 

Komenského  v  Bratislave.  V  súčasnosti  pôsobí  na  Katedre  slovenskej  literatúry  Filozofickej  fakulty 

Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde prednáša slovenskú literatúru druhej polovice 20. storočia, 

súčasnú  slovenskú  literatúru,  semiotiku  literatúry  a  iné  disciplíny.  Je  autorom niekoľkých  básnických 

zbierok, napríklad Strom pred domom, Utkané z vlasov, K mojim ústam nahá (žena). V roku 2013 mu vyšla 

zbierka poviedok Muchy (v treťom roku okupácie). Venuje sa literárnej kritike a prekladá z bulharčiny.

SILVIA MÁTEFY (*1977) tvorí pod pseudonymom. Žije a pracuje v Nitre. V roku 2013 debutovala básnickou 

zbierkou  Bergamot, ku ktorej koncom roka 2014 pribudla básnická zbierka  Kruhy. Píše intímnu poéziu, 

dotýka sa v nej vzťahových konfliktov, ktoré nie sú neznáme žiadnemu z nás.

ALEXANDRA MATISZOVÁ má rada začínajúce začiatky, balkóny na ôsmom poschodí, knihy, vôňu čerstvo 

vyvetraných perín a kávu. Raz, keď v zime sedela na takomto balkóne, prikrytá len dekou a pila sypaný 

čaj, napísala a vydala knihu (ne)básní  [‘neikid] pod menom Sash. Aktuálne sa dostáva z fázy vedomej 

nekompetencie do vedomej kompetencie a občas, keď nehľadí do prítomnosti, minulosť desí. Obzerá sa 

vôkol a fotí, chodí po kultúrnych akciách a maľuje, nazerá do seba cez jogu.
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JITKA ROŽŇOVÁ (*1976)  vyštudovala masmediálnu komunikáciu a  reklamu, od roku 2010 prednáša na 

Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a pôsobí ako redaktorka  

časopisu  Revue  aktuálnej  kultúry  RAK.  Z  maďarčiny  doposiaľ  preložila  takmer  tridsať  prozaických  a 

básnických titulov, divadelných hier a umenovedných publikácií. Prekladateľsky sa podieľala na príprave a  

realizácii literárnych podujatí a festivalov (napr. ArsPoetica, Ars litera, Európsky festival poézie, divadla a 

hudby Cap à l’Est, Noc literatúry). Za preklad Denníkov 1877 – 1918 Ladislava Mednyánszkeho získala spolu 

so  Zsófiou  Kiss-Szemán  a  Evou  Andrejčákovou  prémiu  Literárneho  fondu  za  rok  2007  v  kategórii  

spoločenských vied.  Naposledy jej  vyšli  preklady Sándora Máraia  Čutora (Kalligram),  Rozvod v Budíne 

(Kalligram) a Esterina pozostalosť (Kalligram) a Szilárda Rubina Hra o život (Slovart). V roku 2010 jej vyšla 

dvojjazyčná  básnická  zbierka  Zhasínanie  svetiel/Lámpaoltás (AB-ART)  a  v  roku  2013 poetická  zbierka 

Spriadanie slov/Helyrerakott szavak (AB-ART). V roku 2012 získala tvorivé štipendium Literárneho fondu. 

Už niekoľko  rokov je členkou poroty Ceny Imre Madácha, udeľovanej  Literárnym fondom za najlepšie 

knižné dielo v maďarskom jazyku a za najlepší publikovaný preklad diela zo slovenčiny do maďarčiny. Žije  

v Nových Zámkoch.

RUŽENA ŠÍPKOVÁ sa  narodila  v  Myjave,  kde  aj  žije  a  tvorí.  Bola  pravidelne  oceňovaná  v  mnohých 

literárnych súťažiach  a svoje  básne  publikovala  v  literárnych časopisoch  Dotyky,  Slovenské  pohľady  a 

v rozličných zborníkoch. V roku 2007 vydala básnický debut s názvom  Popoluška.  Nasledovali  básnické 

zbierky Nemám nič proti realite (2009) a V pôvodnom znení s pilulkami (2012).

NIKOLA ZOLÁKOVÁ je gymnastka s kolotočmi a cukrovou vatou, ktorá píše vždy, keď sa v nej bije jej  

vnútorný muž s vonkajšou ženou. Snaží sa nezobudiť z vlastných snov priskoro. Ale ak sa tak náhodou 

stane, poézia je pre ňu terapiou a básne antidepresívami.
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LUDĚK LUKÁČ žije v malej dedinke Štvrtok v okrese Trenčín, obkolesený nádhernou prírodou. Príroda je aj 

hlavnou  témou  jeho  fotografovania.  Jeho  fotografie  a  články  môžete  nájsť  v  rôznych  časopisoch, 

mesačníkoch a na webových stránkach venovaným predovšetkým prírode. Podarilo sa mu nafotografovať 

10-mesačný  príbeh  premeny  jednej  húsenice.  Zachytil,  ako  rástla,  zakuklila  sa  a  nakoniec  bol  z  nej 

nádherný motýľ. Článok s fotografiami premeny uverejnila aj česká verzia National Geographic. S jeho 

fotografiami ste sa mohli stretnúť na výstavách v Česku (Praha, Karlovy Vary, Ostrava…) a na Slovensku 

(Bratislava, Košice, Trenčín…). Na známej sociálnej sieti Facebook vedie skupinu …fotíme spolu…, ktorá je 

zameraná predovšetkým na začínajúcich fotografov. Obľúbili si ju však aj skúsenejší fotografi, ktorí radi 

prispievajú nielen fotkami, ale i užitočnými radami. Skupina má vyše 4 000 členov a radi privítajú každého 

nového člena. Ďalšou vášňou tohto fotografa je fotenie panorám, ako sám vraví: „čím väčšie, tým lepšie“.

MATÚŠ PLECHO (*1985, Trnava) po ôsmich rokoch práce na cykle Trnava poetická vydal v roku 2012 knižný 

debut  pod rovnomenným názvom.  V  súčasnosti  pracuje  na  cykle  konceptuálnych  fotografií  s  prvkami 

surrealizmu Zrkadlo pre človeka, ktorý je kritikou jeho dnešnej podoby.

GRÉTA ZUBOVÁ (*1993, Trnava) bola ocenená v rámci programu Talenty Novej Európy. Fotografia je pre ňu 

predovšetkým spôsob,  ako  vyjadriť  pocity  v  priamejšej,  komplexnejšej  a  citeľnejšej  podobe,  než  to 

umožňujú slová. Viac ako fotografom sa však cíti byť tvorcom imaginárnych svetov. Jej ambíciou totiž nie 

je zaznamenávať javy objektívnej reality, ale dávať vizuálnu podobu javom čisto subjektívnym, ktoré 

majú svoj pôvod v predstavivosti a citovosti človeka. Každá fotografia tak nesie v sebe ambíciu vypovedať 

čosi o tom, aké to je, byť človekom. K tvorbe ju motivuje najmä fascinácia svetom, vedomie vlastnej  

konečnosti a nadšenie, ktorým ju proces vzniku fotografického obrazu napĺňa.

ONDŘEJ TRHOŇ od  doby,  kedy objavil  kúzlo  analógovej  fotografie,  ho takýto  typ  fotenia  stále  drží.  

Používa  farebný  i  čiernobiely  film,  ktorý  rád  ručne  vyvoláva.  Venuje  sa  predovšetkým subjektívnemu 

dokumentu, fotografia je pre neho prostriedkom pre zachytenie atmosféry, nálady. Je to snaha dostať sa  

pod povrch vecí, miest a osôb.

LADISLAV KÁŇA (*1978, Havířov) sa po ukončení Vysokej školy baníckej v Ostrave začal intenzívnejšie 

zaoberať fotografiou. Prešiel celým množstvom workshopov a seminárov i v zahraničí. Bez fotografií si  

dnešný svet nedokáže predstaviť, pretože sú všade okolo nás. Ukazujú nám miesta, osoby, produkty, ale  

tiež pocity a emócie. Snaží sa zachytiť ten správny okamih. Fotografia ho posúva tak trochu za hranice 

všedného  sveta,  ktorý  sa  snaží  vidieť  inak.  Rád  sa  podelí  o  šťastie  svadobného  dňa.  Je  pozorovateľ  

športovcov pri ich športových úspechoch či sklamaniach a vychutnáva si atmosféru ich zápolenia. Spoznáva 

veľa ľudí, ich úsmevy a nálady. A potom odbehne do prírody načerpať nové sily.
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EVLA VLAŠIČOVÁ (*1976) od roku 2010 žije, pracuje a tvorí v Bratislave. Po krátkej epizóde s digitálnou 

zrkadlovkou  sa  vrátila  späť  k filmovým  kamerám  od  kinofilmu  až  po  veľký  formát.  Okrem  klasickej 

čiernobielej fotografie sa venuje aj alternatíve a niektorým historickým fototechnikám (fotografia na sklo, 

dyhu, textil, olejotlač, bromolej, Van Dyke, kyanotypia, lithprint). Často prekračuje hranice poznaných 

možností jednotlivých fototechník, s ktorými experimentuje a navzájom ich kombinuje. Ústrednou témou 

jej tvorby je človek – žena/muž so všetkými pocitmi a vlastnosťami, ktoré tejto bytosti prináležia. Vo 

figurálnych kompozíciách najčastejšie prostredníctvom seba samej zobrazuje emócie, ktoré občas prežíva 

každý. Nie je to len túžba po nehe a láske, ale aj odvrátená strana ľudskej duše, keď človek v honbe za 

šťastím a dostatkom ubližuje sebe aj iným. Schopnosť dramatizovať a vyhrotiť emócie na hranu zjemňuje 

vierou  v dobro  a lásku  v každom  človeku.  V roku  2014  získala  na  medzinárodnom  salóne  výtvarnej 

fotografie BARDAF Slovensko ocenenie za kreatívny prínos. Niektoré jej fotografie sa stali ilustráciami do 

kníh žánru sci-fi a fantasy (Katarína Soyka, Sklený vrch; Lenona Štiblaríková, Bratislavská bludička).

ALEX KISS žije  a  tvorí  v  Košiciach.  K  fotografii  ho  viedla  cesta  od  maľovania  krajiniek,  portrétov  a 

abstraktov.  A  práve  posledným  dvom  témam  sa  vo  svojich  fotografiách  najviac  venuje.  Je  členom 

Fotoklubu Rara v Košiciach. S jeho tvorbou ste sa mohli stretnúť na pôde galérie RARA, ako aj v  časopise 

Lidé a země či v magazíne Koktejl. Najčastejšie však spomína prácu na projekte Člověk v tísni, ktorá ho 

posunula  vpred z  hľadiska  tvorby pocitovej  fotografie.  Medzi  jeho  záujmy patria:  počítačová  grafika, 

turistika a cestovanie, kde vyhľadáva destinácie, ktoré mu umožňujú vidieť pitoreskné diela prírody.
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