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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 
Večer poezie Pikantní Poetický Punč se dočká druhého ročníku, tvůrci 
zveřejnili výzvu na letošní básně 
 
Sex, vztahy a intimita. To bude tématem 2. ročníku večera poezie s názvem Pikantní Poetický 
Punč, který dává začínajícím autorům prostor k prvnímu uvedení jejich doposud 
neuveřejněných děl. Přihlašování na letošní ročník bylo právě spuštěno, a tak mají autoři ode 
dneška tři týdny na zaslání svých vybraných básní. Večer proběhne 11. 12. 2020, organizátorem 
je umělecká produkce Smysl Production. 
 
První ročník akce proběhl 14. 12. 2019 v pražské kavárně Café Kampus, kde zazněly básně 
na téma sarkasmus a ironie. Letos se tvůrci rozhodli uspořádat akci znovu a zaměří se na poezii 
milostnou a intimní. 
 
„Punč měl být původně jen jednorázovou akcí, po skončení jsme ale od diváků dostali velmi 
pozitivní zpětné reakce a také poptávku po dalších večerech tohoto typu. Současně jsme si sami 
uvědomili, že téma autorské poezie obsáhne víc než jeden večer, a tak jsme se z Pikantního 
Poetického Punče rozhodli udělat každoroční akci,“ uvedla organizátorka večera Nela Bůšková. 
 
Ačkoliv se akce prezentuje jako vánoční a přitakává tomu i termín jejího konání, jedná se naopak 
spíše o vánoční satiru. Smysl Production svůj večer poezie nevěnuje tradiční vánoční atmosféře, 
během večera se neline vůně cukroví celým sálem a interpreti místo klasického zdobení 
stromku stromek odstrojují. 
 
„Termín konání takto pikantního projektu s tematizovanými básněmi v předvánočním období 
byl zvolen proto, aby bylo divákům nabídnuto zpestření v rámci všudypřítomné vánoční 
atmosféry a odklon od uspěchaného žití v přezdobených pražských ulicích,“ vysvětlila 
dramaturgyně Smysl Production Tereza Marková. 
 
Autoři své básně mohou zasílat do 7. 10. 2020 na email info@smyslproduction.cz. Tvůrci pak 
do konce října sestaví program a osloví autory vybraných básní, se kterými následně podepíší 
licenční smlouvy. Listopad bude zasvěcen přípravám a zkouškám. Celá akce pak proběhne 
11. 12. 2020 v Praze. Místo konání bude upřesněno. 
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