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Zuzana Adamson Krupičková 
(* 1971) básnířka, překladatelka, 
nakladatelka, získala na Sorbonně 
doktorát za práci o aspektech in-
tertextuality v díle Milana Kundery. 
Z díla: Sama blondýnka se toulá po 
Indii (česky a anglicky, 2003, 2015).

Adam Borzič (* 1978), básník, 
publicista, překladatel, šéfredaktor 
obtýdeníku Tvar. Napsal několik 
knih. Za sbírku Počasí v Evropě byl 
nominován na cenu Magnesia Litera. 

Renata Bulvová (* 1966), píše 
poezii, učí rétoriku. Vydala několik 
sbírek, např. Nebude válek. V ro-
ce 1997 stála při zrodu literárního 
a kulturního Klubu 8. Žije v Radotíně.

Erika Čičmanová (* 1981), divadelní 
scénografka, výtvarnice. 

Eliška Čížková (* 1962), 
překladatelka a spisovatelka, 
autorka dvou povídkových sbírek: 
Nic neříkej (2015) a Hádej, kdo jsem 
(2016). 

Alva Hajn (1938–1991), malíř, 
sochař, grafik. Tvořil převážně 
v Pardubicích. Zde byl spjatý 
se skupinou výtvarníků, dnes 
nazývanou Starý psi.

Milan Hanuš (* 1955), dlouholetý 
šéfredaktor revue Prostor, kde 
publikoval mnoho úvah a esejů. 
Zabývá se astrologií a tarotem. 

Pavel Herot (* 1965), básník, autor 
několika knížek, např. Kvílení 
poetických jeřabin. Zastoupený 
v mnoha literárních časopisech. 
Je členem undergroundové skupiny 
Hever and Vaselina.

Bohuslava Hladečková (* 1952), žije 
v Karlových Varech. Napsala sbírky 
básní, např. ...včetně toho chlapa, 
Holubinka, Budeme si hrad. Povídky 
publikovala časopisecky.

Monika Hojná (* 1972), básnířka. 
Publikovala časopisecky. Píše 
i krátké prózy. 

Lubomír Horák (* 1957), malíř, 
sochař. Po studiích (akad. soch.) 
odešel do Rakouska, kde žije 
a pracuje dodnes. Jeho kamenné 
sochy jsou k vidění po celém světě.

Miloš Kim Houdek (* 1944), básník, 
výtvarník, organizátor výstav. Jeho 
tvorba je inspirovaná beatniky 
a východními směry. Autor několika 
publikací, např. Kameny, trávy, 
hvězdy. 
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Robert Huja (1968–1998), 
talentovaný malíř, začátkem 
devadesátých let byl výtvarným 
redaktorem revue Iniciály.

Jakub Chrobák (* 1974), básník. 
Učí literaturu na Slezské univerzitě 
v Opavě. Autor sbírek básní, např. 
Jak prázdné kolo, po ráfku.

Jan Jícha (* 1980), spisovatel, 
překladatel, básník, písničkář, 
gelototerapeut, učitel a nově také 
ředitel soukromé školy. Básně píše 
od gymnaziálního věku a některé 
z nich po sobě nepálí.

Miroslav Salám Jilemnický 
(* 1973), básník a prozaik, novinář. 
Publikoval časopisecky, napsal 
sbírku Tichá bouře. 

Miroslav Jisl (* 1988), písničkář, 
básník, student sociální ekologie.
 
Stanislav J. Juhaňák (* 1965), 
spisovatel, výtvarník, nakladatel. 

Sabrina Karasová (* 1970), narodila 
se v Mostě pod hradem Hněvínem, 
žije v Praze. Publikovala sbírky básní 
a povídek, např. Zvíře, které sní. 
Pracuje v časopise Cosmopolitan.

Jan Kment (* 1961). Dětství prožil 
v pražském Karlíně. Je sochařem 

a všestranným výtvarníkem. Píše 
básně i rozsáhlejší prózy, např. 
Čéťové a zloději.

Jiří Křépa Křepela (* 1961), malíř. 
Žije a tvoří v Nymburce. Uspořádal 
dvě výstavy svých prací (jednu 
s Petrem Volenským). Baví ho uliční 
portrét, kreslí i na pivní tácky.

Hedvika Marešová (* 1974), 
absolventka výtvarné školy Václava 
Hollara, autorka různých grafických 
návrhů zejména pro výstavy jiných 
umělců. Věnuje se józe a volné tvorbě.

Miroslav Miky Marusjak (* 1960), 
signalista na olomouckém nádraží, 
organizátor, moderátor různých 
kulturních akcí. Vystupuje s Poetic 
Bandem. Redaktor časopisu 
Voknoviny. Autor básnických sbírek 
např., Jenom jako, Ponorka blues.

Ewald Murrer (* 1964), vl. jm. 
Michal Wernisch, básník, prozaik, 
výtvarník. Autor několika knížek, 
např. Zápisník pana Pinkeho. 

Karolina Pencová (* 2003), 
studentka gymnázia v Poděbradech.

Pavel Rajchman (* 1958), básník, 
strojvůdce měřicí drezíny. Editor 
sborníků 7edm, autor mnoha sbírek, 
např. Jinak, a jinam.
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Marie Rosůlková (* 1946), básnířka, 
editorka. Od roku 2011 vydává edici 
Polabští básníci. 

Ludmila Smejkalová (* 1979) 
akademická malířka.

Roman Szpuk (* 1960), básník, 
kreslí přírodním uhlem, meteorolog 
na Churáňově. Napsal řadu 
básnických sbírek, např. Kámen 
v botě.

Pjér la Šé'z (* 1963), básník, 
prozaik, psychoterapeut a hudebník. 
Dlouholetý člen divadla Vizita. Autor 
několika knih, např. Psychologie 
souhlasu.

Jan Šimek (1971–2014), vystudoval 
teologii, básník, hudebník. Napsal 
knihy básní, např. Prázdná sláma.

Ála Škulecová (* 1972), výtvarnice, 
terapeutka, speciální pedagožka, 
pochází z Českého Brodu.

František Štorm (* 1966), typograf 
a grafik, tvůrce písma, textař, zpěvák 
a kytarista v metalové skupině 
Master’s Hammer.

Bohuslav Šup (* 1963), hudebník, 
textař, indián, kytarista a zpěvák 
skupiny Louka band.

Karel Tomek (* 1963) geolog, 
básník, adept bönu, redaktor Reví 
mítinku.

Lukáš Trejbal (* 1967), básník, 
hudebník, frontman rockových 
skupin Práva Pupku a Oliverova 
dálka. Vydal sbírky básní, např. 
Tahám za záchrannou brzdu.

Lucie Trejbalová (* 1990), básnířka, 
výtvarnice. Vystudovala fotografii. 
Ve své poezii často propojuje text 
a obraz.

Ondřej Urbanec (* 1973), básník, 
bývalá identita Alice Kočkové. 
Je sociální pedagožkou pracující 
v oboru závislostí. Jako Ondřej 
Urbanec publikovala v Reví Mítinku 
a sborníku Kam až došel, to tam 
našel.

Tomáš Vondrovic (* 1948), 
vystudoval FF UK, vydal sbírky 
básní, např. Bod singularity, Verše 
včel. Překladatel z francouzštiny, 
divadelní scenárista a režisér.

Pavel Zdražil (* 1965), básník, 
prozaik. Autor několika knížek, 
např. Salamandří veselice. Na rádiu 
Patriot má pravidelný pořad 
Průhledy za slova. 




