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Dny poezie kolem Drážďanské ceny lyriky  

23.-28. října 2018 

 
Drážďanská cena lyriky zaujímá na širokém poli literárních soutěží zvláštní 

postavení: Je otevřená všem básnířkám a básníkům píšícím v němčině anebo 

češtině, s bydlištěm v Evropě. Dosud byli vyznamenáni např. Lutz Seiler, Petr 

Hruška, Uljana Wolf a Viola Fischerová. Dne 28. října 2018 se ocenění udělí 

podvanácté. 

Organizátor soutěže, drážďanský dům literatury Literaturhaus Villa Augustin, 

pořádá spolu s Kontaktní kanceláří Svobodného státu Sasko ve středu 24.října 

2018 čtení s nominovanými básnířkami a básníky jako přípravný program. 

 

 
Finalisté  2018 v Praze  

Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko 
U Lužického semináře 13, 118 00 Praha  

15:00 – 15:05 hod. Přivítání  
Dr. David Michel, ředitel Kontaktní kanceláře Svobodného státu 
Sasko v Praze  

15:05 – 15:15 hod. Zdravice 
PhDr. Petr Hnízdo, ředitel odboru mezinárodních vztahů, 
Ministerstvo kultury ČR 

15:15 – 16:15 hod. Rozhovory o poezii, krátká čtení finalistů 
Moderace: Jonáš Hájek 

 
16:15 hod.  Get together, nápoje a občerstvení  

cca 17:00 hod. Konec akce  

  



2 
 

Finalisté  

 

Bastian Schneider 

* 1981 v Siegenu. Naposledy vyšla jeho básnická sbírka Irgendwo, jemand (Někde, 

někdo. Nakl. Parasitenpresse, 2017) a krátké prózy Die Schrift, die Mitte, der Trost – 

Stadtstücke (Písmo, střed, útěcha – městské kusy. Nakl. Sonderzahl, 2018). Bastian 

Schneider žije v Kolíně nad Rýnem a ve Vídni. 

 

Dietrich Machmer 

* 1966 ve Wormsu, žije jako autor a kunsthistorik v Hamburku. Publikuje v antologiích 

a časopisech, naposledy vyšla jeho básnická sbírka Ende der Kampfhandlung 

(Konec bojové akce. Edition Voss v nakl. Horlemann, 2016). 

 

Helwig Brunner  

* 1967, žije ve Štýrském Hradci. Je básníkem, esejistou a editorem. Nejnovější 

publikace: Journal der Bilder und Einbildungen (Žurnál obrazů a obrazotvornosti, 

nakl. Droschl, 2017), Vsakdanje vrane (básně něm./slovinsky/angl., nakl. Beletrina, 

2017) a Denkmal für Schnee (Pomník pro sníh, básně, nakl. Berger 2015). 

 

Kathrin Schmidt  

* 1958 v Gothě. Žije jako autorka na volné noze v Berlíně. Dodnes vydala sedm 

básnických sbírek, pět románů a několik sbírek krátkých próz, naposledy básně 

waschplatz der kühlen dinge (prádelna pro chladné věci. Kiepenheuer & Witsch, 

2018). 

 

Peter Zemla 

* 1964 v Bambergu. Pracuje jako textař v Bayreuthu. Publikuje poezii a prózu v 

časopisech (naposledy Maulkorb (Náhubek), Lichtungen (Paseky), Seitenstechen 

(Píchání v boku)) a antologiích. V r. 2017 produkoval bavorský rozhlas jeho 

rozhlasovou hru Mein Bruder (Můj bratr). 

 

Daniela Vodáčková 

* 1964, žije jako psychoterapeutka, vysokoškolská pedagožka a autorka odborných 

knih v Praze. Psaní poezie se věnuje asi dvanáct let, vydala sbírku Z období prvních 

řas (Dybbuk 2016). Básně publikovala také v řadě literárních časopisů.  

 

Jan Nemček 

* 1986 v Ostravě-Vítkovicích. Jeho básně vyšly v různých literárních časopisech a 

zazněly také v rozhlasovém pořadu Liberatura. Jeho debutová sbírka Proluka vyšla 

v nakladatelství Perplex v r. 2016. Žije v Ostravě. 
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Jan Škrob 

* 1988 v Praze. Básník a překladatel, debutoval sbírkou Pod dlažbou (Eman 2016), 

na podzim 2018 vychází druhá sbírka Reál (Malvern).  

 

Michal Šanda  

* 1965 v Praze, kde pracuje jako archivář a šéfredaktor kulturně společenského 

časopisu. Je autorem četných publikací, střídá různé žánry a nejspíš by se označil 

jako básník. Nejnovější publikace: Údolí (2017) a Dr. Moul (2018).  

 

Tomáš Čada  

* 1985, pochází z Jihlavy, vystudoval v Ústí nad Labem, žije v Praze. Je velmi aktivní 

na různých literárních polích: je např. redaktorem, (spolu)pořadatelem mezinárodního 

festivalu Den poezie a autorem. Jeho básnická sbírka Spodní patra vyšla v r. 2013 

(Perplex). 

 
 


