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Epigramatikům se na vědomost dává, že Syndikát novinářů kraje Vysočina
připravuje k nadcházejícímu výročnímu roku Karla Havlíčka Borovského
soutěž o nejlepší (dosud nepublikované) epigramy, které budou součástí
připravovaného sborníku EPIGRAM 2021.

Více zde: https://syndikat-novinaru-cr-z-s.webnode.cz/news/epigramatikum-se-na-vedomost-dava-blizi-se-epigram-2021/

Organizátoři si dovolují upozornit, že epigram není Lešetínský kovář ani Slávy dcera, ale
krátká reflexivní báseň s vtipně vyhrocenou pointou. Příspěvky zkušených či začínajících
autorů budou výhradně v elektronické podobě přijímány na
adrese syndikat.vysocina@volny.cz.
Kdo dosáhl věku, který dává volební právo, může zaslat až 5 svých epigramů (nikoli celé
sbírky), autoři bez tohoto privilegia, eventuálně i bez občanského průkazu epigramy tři.
Nicméně však každý z nich může obohatit odkaz Karla Havlíčka Borovského, jehož
mnohé epigramy jsou stále platné. Tedy ani vy nechoďte „s pány na led“, ale usedněte,
přibruste ostří svého pera a tvořte.
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Krátké reflexivní básně s vtipně vyhrocenou pointou se posuzují ve dvou základních
kategoriích. Autoři do 18 let mohou do soutěže poslat až tři své epigramy, autoři
starší pak maximálně pět veršovaných reflexí. Vypsána je rovněž bonusová kategorie
nazvaná „Dopište Karla Havlíčka Borovského“. Tu lze obeslat až třemi upravenými
příspěvky původních Havlíčkových epigramů, z nichž můžete použít kteroukoli část a
zbytek doplnit dle své invence.
Nejlepší práce budou zařazeny do sborníku EPIGRAM 2021.
Podrobnější informace najdete v přiloženém textu AVIZO_Epigram_2021.pdf (1087594).
Soutěžní příspěvky posílejte na e-mailovou adresu epigram2021@volny.cz do 1. března
2021, nezapomeňte uvést jméno, příjmení, datum a místo narození, poštovní adresu a
soutěžní kategorii.
Sbírku epigramů z předchozího kola soutěže EPIGRAM 2016 naleznete na webové
stránce https://syndikat-vysocina.blogspot.com/.

Tento rok uplyne 200 let od narození Boženy Němcové. Ale letos si můžeme ze stejných
důvodů připomenout mnoho dalších skvělých básnířek a spisovatelek. Jmenujme
například Karolínu Světlou, Růženu Jesenskou, Violu Fisherovou či Teru Fabiánovou. S
těmito a mnohými dalšími autorkami se setkáte na našich chystaných autorských
čteních. (A samozřejmě výročí letos oslaví i mnoho inspirativních autorů, například
Vladimír Holan, Vítězslav Nezval, Karel Jaromír Erben, Josef Hora ad.).

Tématem letošního ročníku je „Konec a počátek“, které pochází z básně jiné
významné básnířky – nositelky Nobelovy ceny Wislawy Szymborské. Je až
příznačné, že letošní rok je a bude plný konců a nových počátků a my věříme,
že i Vás inspiruje k vlastním básním a akcím.

Vaše poetické výtvory můžou mít jakoukoli žánrovou podobu (i vizuální nebo
zhudebněnou), posílejte je nebo noste do 13. listopadu 2020.
Klára Křížová, kabinet Č ve 3. patře, kontakt přes Teams

