
         Ve Třtici, 27. 11. 2021 

Vážení a milí Pegasáci, 

básnířky a básníci, 

   zkrátka Vy všichni!!! 

 

Dovoluji si Vás informovat o akcích spojených s oslavou výročí založení Pegasu (1987). 

V  roce 2022 oslaví Pegas už 35 narozeniny. A co jsme na oslavu přichystali? 

1) Adventní výstava v Mělníku 2021 

Básnické texty členů Pegasu uveřejněné ve Vánočních pegasích poetnících od roku 

1999 dostaly vánočně laděné obrázky Lenky Hejdové, 

 a tak vznikly jednotlivé panely. 

Vernisáž, pokud to protikovidová opatření dovolí, proběhne hned po instalaci, 

 ve středu 1. 12. 2021 v 16. hodin. 

 

2) Adventní výstava v Modřanech 2022 

Stejná autorská výstava textů členů Pegasu se představí v prosinci 2022 v knihovně 

v Modřanech. 

 

3) Prázdninová výstava v knihovně v Modřanech 2022 

Výstava autorů Pegasu v knihovně Modřany představí ty autory, na které nezbylo 

místo během prázdnin 2021. (Vejde se nejvýše 15 autorů a zájemců bylo 30.) Texty 

jednotlivých autorů spojí ilustrace Lenky Hejdové. 

 

4) Výstava na radnici v Mělníku 

Ačkoliv ještě nebyl dohodnut termín, předpokladem je, že obě části prázdninových 

výstav se spojí do jedné (pokud to prostor a počet panelů dovolí)  a vystaví se  na 

radnici v Mělníku jako prezentace literárního klubu k jeho narozeninám. 

 

5) Sborník členů Pegasu 

Na schůzce Pegasu v září 2021 jsme se dohodli na společném narozeninovém 

almanachu. Zopakujeme formát, který byl použit na dva předcházející sborníky: 

V krajině Pegasa 2018 a Odkrajování času 2019. Jmenovat by se měl: Kvítka 

z Pegasu a doprovázet by ho měly černobílé perokresby květin Lenky Hejdové. 

Květina by vždy byla proti každému z autorů (levá strana). Na pravé by bylo jméno 

autora a jeden krátký text, který ho v daném času nějak vystihuje, charakterizuje jeho 

tvorbu (hajku, čtyřverší). Následovat by měly 4 dvojstrany, tj. 8 stránek, autorských 

Vámi vybraných básní. Výběr je na Vás, mohou být ale i použity texty, které byly 

zaslány na autorské výstavy.  

Mějte jen na paměti: 

a) do obsahu se lépe uvádějí texty s nadpisem 



b) stránka není nekonečná – nadpis a maximálně 18-19 veršů, delší text se rozloží na 

další stranu 

c) pokud půjde o trojverší, čtyřverší, ale maximálně šestiverší, je možné dát i dvě 

básně na jednu stranu (i s nadpisy) 

d) pokud by byl zájem příliš veliký, snížíme počet stran u každého autora na 3 

dvojstrany 

e) je lepší zaslat více textů, protože autor má ke svým básní velmi osobní vztah a 

někdy text, který nejvíce zasáhl jeho, není až tak sdělný pro ostatní 

Finanční stránka 

a) Sborník není možné doplácet z grantů jako minule (nedostali jsme), bude tedy 

nutné počítat s vyšší částkou na jeho úhradu. Navíc podražila práce i papír. 

b) Rozpočet lze vytvořit až po zjištění, kolik autorů by mělo o almanach zájem. 

Organizační stránka 

a) Pokud se rozhodnete publikovat ve společném almanachu Kvítka z Pegasu, 

zasláním textů se zavazujete k úhradě příslušné částky. 

b) Chcete-li, aby pro sborník byly použity texty z výstavy, prosím, dejte vědět, aby 

bylo zřejmé, že máte zájem a za své knížky uhradíte příslušnou sumu. 

c) Texty nebo souhlas posílejte na adresu: 

lenka.hejdova@centrum.cz, nebo Mgr. |LenkaHejdová, Třtice 173, 271 01 Nové 

Strašecí. 

d) Jakmile budou texty shromážděny, (případně přepsány a seřazeny) budou předány 

spolu s obrázky grafičce. Pravděpodobně paní Věře Kopecké, která je také členkou 

Pegasu a zajišťovala i předešlé sborníky. Tisk by v tomto případě realizovala paní 

Kopecká v tiskárně Broumov. (Náklady je možné porovnat i s nabídkou jiné 

grafičky a tiskárny.) 

e) Shromáždění peněz na zaplacení sborníků by měla na starosti paní Zdenka 

Líbalová jako u předešlých sborníků. 

 

Publikováním ve sborníku deklarujete svoji sounáležitost, to, že někam patříte. 

Vydavatel má povinnost výtisk předat na několik míst k archivaci, nebudete zapomenutý 

autor. A jednou… Kdoví! 

Děkuji všem za důvěru a ochotu ke spolupráci. Zvažte, prosím, nabídku sborníku a 

dejte vědět i v případě, že o publikování ve společném výročním almanachu nemáte zájem. 

Bude tak jasné, že se informace o možnostech prezentace dostala i k Vám. 

Krásné svátky, pevné zdraví a dostatek tvůrčí invence 

přeje 

       Lenka Hejdová 

mailto:lenka.hejdova@centrum.cz

