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Aby nebyla otrávena poslední řeka a 
vykácen poslední strom           

Petra Mikulecká           
 

     Určitě jste se už někdy dostali do situace, že když se vám strašně nechtělo dělat jednu věc, vrhli jste se 
na věc jinou. Já jsem se takhle vrhala na psaní různých povídek, když jsem byla na střední škole a měla 
jsem moc učení. Jednou, když jsem se zase snažila vyhnout učení, objevila jsem zajímavý plakátek, na 
němž stálo asi toto: "Nepište do šuplíku a přijďte mezi nás." A tak jsem přišla. Tehdy se jednalo o spolek 
amatérských spisovatelů, kteří se jednou nebo dvakrát týdně setkávali v Ymce v centru Hradce Králové. 
Navzájem se podporovali a minimálně jednou ročně vydávali almanach.  
 
      Opět jsem se se spolkem z Ymky setkala začátkem tohoto roku, kdy přišli do naší knihovny a chtěli si 
pronajmout konferenční sál pro vyhlašování Ceny Hradeckého Škrabáka. Protože kde jinde vyhlašovat 
literární soutěž, když ne v knihovně, že ano? Bohužel nakonec se z kapacitních důvodů rozhodli pro aulu 
Univerzity Hradec Králové. Od roku 2003 se z amatérských spisovatelů stalo Občanské sdružení Spolku 
přátel krásného slova, jehož cílem je podporovat rozvoj literatury ve všech formách a žánrech, tj. vydávání 
časopisů a knih, pořádání veřejných kulturních a vzdělávacích akcí a v neposlední řadě pořádání literární 
soutěže O Cenu Hradeckého Škrabáka . Soutěže se mohou zúčastnit mladí začínající autoři od 10 do 22 
let z Hradce Králové a okolí. Pro každý ročník je vyhlášeno zastřešující téma a každý účastník si může 
vybrat kategorii - prózu, poezii, publicistiku nebo novelu. Účastníci jsou dále rozděleni do dvou kategorií 
podle věku na starší (10-15 let) a mladší (16-22 let).  
 
      Letošní, již devátý ročník soutěže byl uspořádán společně s občanským sdružením Galacie a 
uskutečnil se 28. května 2009 v aule Univerzity Hradec Králové. Tentokrát bylo zvoleno ekologické téma 
"Až bude otrávena poslední řeka a vykácen poslední strom, poznáme, že peníze se nedají pozřít." To, že 
otázka ekologie není lhostejná ani mladým umělcům, dokazuje fakt, že soutěže se zúčastnilo 122 autorů, 
kteří odevzdali celkem 138 příspěvků, protože pravidla umožňují přihlásit až dva příspěvky od jednoho 
autora. Škol se letos zapojilo celkem 22.  
 
      Večerem provázel Jan Hloušek ze Spolku přátel krásného slova a ceny předával Vlastislav Toman, 
novinář, spisovatel dobrodružných knih a scénárista komiksů, bývalý dlouholetý šéfredaktor časopisu 
ABC, který při předávání cen pokládal mladým umělcům často i dost všetečné otázky.  
 
      Cenu Hradeckého Škrabáka nakonec získali patnáctiletá Jana Hamrová se svojí Myrnou a 
jednadvacetiletý Lukáš Vaníček s příspěvkem Quo vadis, hominidae?  
 
      Myrna 
Jana Hamrová, 15 let  
 
      Morn omámeně pozoroval scénu před sebou. To nebyl útok! Nadlidskou silou se upírka doplazila k 
raněnému. Vytrhla střelu z jeho těla a zakryla svýma rukama ránu, ze které se proudem valila krev. 
Pokoušel se ji odstrčit: "Pomoz sobě. Nesmíš…mi…umřít." Přes jeho odpor bruxa zastavila krvácení. 
Vyčerpaně padla na zem, která se i pod ní rychle barvila krví. Vzal ji do náručí, pevně ji objímal a líbal do 
vlasů. Mora se vší silou opřel o strom a po jeho kmeni obtížně vyšplhal do stoje. Přes syčení, se kterým 
mluvila, zřetelně rozuměl: "Síííla - nenííí síííla pro dva. Můůůj-milujůůů."(úryvek) 
 
      Více informací o Hradeckém Škrabákovi najdete na webových stránkách Spolku přátel krásného 
slova: http://spks.wgz.cz/hradecky-skrabak . 
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