Literární soutěž Alše Balcárka k významným výročím básníka (1840–1862),
vyhlášená JANUA o.p.s., Společností Alše Balcárka a Mělnickým literárním klubem
Pegas
V Praze, 25. února 2022
Vážení účastníci Literární soutěže Alše Balcárka 2020–2022,
Obracím se na vás, kteří jste obeslali literární soutěž vyhlášenou na počest básníka Alše
Balcárka u příležitosti jeho významných výročí, narození (180 let) a skonu (160 let). Naše
básnická soutěž chtěla vzpomenout mladého muže, kterému životní okolnosti neumožnily
plně rozvinout svoje umělecké vlohy a uskutečnit všechny tužby, kterými převíral mladý
duch, který však přesto zanechal dosud viditelnou stopu v našem literárním, společenském i
národním životě.
Velmi děkuji Zdence Líbalové z mělnického Literárního klubu Pegas za její organizační
přispění k tomuto ročníku Balcárkovy soutěže, jež se uskutečnila za nepředvídatelně
proměnlivé situace vypuknuvší pandemie, v těchto dnech poznamenané navíc prudkým
zhoršením mezinárodní geopolitické situace.
Ráda bych, abychom přesto přikročili k završení naší soutěže, kterou obeslalo 28 autorů (z
toho pouze jeden v kategorii A – velmi mladých), jejichž básně posoudila porota ve složení
Karolina Adamová, Lidmila Němcová, Zdenka Líbalová a Jaroslava Čajová, a to odtajněním
výsledků s tím, že předání cen bude probíhat příležitostně na akcích Pegasu, případně po
dohodě při jiných příležitostech.
Zvolené téma „Básník a jeho vlast“ bylo uchopeno ve velmi širokém pojetí – vlast jako země,
společenství, domov, rodina, planeta Země, mateřština… v rovinách historické i současné,
intimní i celospolečenské a ztvárněno širokou škálou básnických forem a prostředků. To
mělo vliv na konečné rozhodnutí ocenit větší počet autorů:
V Literární soutěži Alše Balcárka 2020–2022 (téma Básník a jeho vlast) se udělují tyto ceny
a čestná uznání:
Diplom za 1. místo – Zdeněk Hledač (Ostrava, básně „své vlasti“ a „co ty, má vlasti“)
Diplom za 2. místo ex aequo – Martin Trdla (Liberec, básně „Nálože“ a „Happy Birthday“) a
Jaroslav Schnerch (Praha, básně „Hynek“ a „O strachu“)
Diplom za 3. místo ex aequo – Oldřich Damborský (Bořetice, básně „Ještě jednou…“ a „Jako
rozsévač“) a Alena Melicharová (Košťany, básně „Domov“ a „Pomník svatého Václava“)
Čestné uznání – Jindra Lírová (Mělník, básně „Ráno s vnoučkem“ a „Nebeská znamení“)
–

Martin Halaška (Nymburk, básně „Blaze tichým“ a „Setkání s vymírajícím druhem“)

–
–
–
–
–

Marta Francová (Praha, báseň „Básník a jeho vlast“)
Aleš Janota (Žilina, básně „Básník v cizině“ a „Láska k vlasti“)
Václav Franc (Nová Paka, básně „Cestou z Kerska“ a „O básnících /O básnířkách to
platí taky/“)
Lucie Hrudová (Praha, básně „Láska k vlasti“ a „Básníkova vlast“ - kategorie A)
Tereza Kovaříková (Kroměříž, báseň „Básník a jeho vlast – já)
Všem oceněným autorům upřímně blahopřejeme!
Zároveň děkujeme všem dalším účastníkům za jejich inspirativní verše!

První příležitostí, kdy mohou být předány diplomy a čestná uznání oceněným, kteří nám
ovšem svoji účast s předstihem oznámí, je pravidelné setkání členů Literárního klubu Pegas
na Mělníce dne 8. března 2022 od 17h v Kulturním domě TGM, Mělník. O dalších
mpříležitostech budete průběžně zpravováni. Prosím, napište, zda se v tomto termínu
zúčastníte!
Důležitá informace pro přispěvatele, kteří nebyli oceněni: rezervujeme pro Vás publikaci
Balcárkova souputníka: Jakub Lolek „Paměti z mého života“, i vy, prosím, dejte vědět,
budete-li přítomni. Vše potřebné musím přivézt na Mělník z Prahy… Případně se domluvíme
na jiné formě předání, možno též např. při podzimním vyhlášení výsledku LS Mělnického
Pegasa.
Těšíme se na Vás a zároveň opakovaně prosíme také o potvrzení, že se hodláte
našeho setkání zúčastnit. Pro komunikaci využijte prosím přednostně níže uvedenou
e-mailovou adresu nebo uvedené telefonní číslo. Stačí prozvonit. Zavoláme zpět.
Jaroslava Čajová v.r.
moderátorka Společnosti Alše Balcárka
mobil: 602 648 107
e-mail: cajova.janua@seznam.cz

