
8. ročník soutěže o nejlepší humoristickou knihu roku  

– Cena Miloslava Švandrlíka 
 

Vyhlašuje ji Obec spisovatelů ČR ve spolupráci s Městskou částí Praha 11 
 

1. CENA 

Lukáš Pavlásek: Soutěž jedlíků 

Soubor humoristických povídek „ze života“ je předkládán s patřičným narativním, ale 

zejména jazykovým nadhledem. Přijme-li čtenář hru na absurdní zápletky s absurdními 

hrdiny, kterou s ním autor hraje, pak se rád nechá vtáhnout do podivného světa, který 

pozoruje s rozkoší voyeura. Někdy trochu ucukne, jako by se spálil o svou vlastní vzpomínku, 

ale nakonec podlehne přesvědčení, že looser je v životě někdo jiný. Princip spočívá 

v oblíbeném situačním humoru, ten však má u Pavláska nesporné psychologické podloží – a 

proto nesklouzává k osvědčeným banalitám, kterých by se jiný autor nejspíš chopil. Jsou to 

svěží texty, které se dají číst i z odstupu času: fabulační nápady vesměs nevyprchávají.  

 

2. CENA 

Martin Jan Stránský: Deník doktora z Mrnic 

Venkovský lékař je atraktivní téma, tady však nejde o seriálové banality, ale o ryzí literární 

dílo, záleží ovšem na tom, do jaké míry dokáže čtenář Stránského typ inteligentního humoru 

přijmout a ocenit. Navenek jde o nemálo veselé, humorné, zábavné a komické příhody 

z českého venkova či maloměsta, kde autor navazuje na tuzemskou tradici – nejenom Karlem 

Poláčkem počínaje – kde se ale humorné výjevy mohou proměnit v pravý opak: v téměř 

bezútěšnou, byť zastřenou komedii českého charakteru. Z tohoto pohledu jde o špičkový text. 

 

3. CENA 

Marta Kučíková: Po italsku do hubky 

Vtipně naservírovaná kuchařka italských pokrmů, která naplní to rovným dílem ducha i 

břicho. Čtenář neví, má-li se zvednout a jít něco z dobrot uvařit, nebo pokračovat ve čtení. 

Profesionálně odvedená práce, která se tváří, že vznikla jen jakoby mimochodem. Jde sice o 

žánr na úplném pomezí humoristické literatury, proč by však ukázka písemné gastrofilie 

nemohla být vtipná a perlivě napsaná? Vždyť i kuchařku M. D. Rettigové si dnes vážíme pro 

jazyk a styl. 

 

ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY 

Jiří Kučera: Bílí baroni 2 

Knížka plná vojenského humoru se sice odehrává až třicet let po Černých baronech, nicméně 

je to nejen kvůli zvolené tematice nejšvandrlíkovější knižní titul v soudobé produkci. Tato 

publikace představuje přímé chronologické pokračování Bílých baronů 1 (líčících hrdinova 

vojenská studia) a její humoristická metoda je podobná: drastický – v duchu Petra Urbana, i 

jazykově drsný humor opírající se o „absurdní“ realitu doby, I když se čtenář směje, často se 

neubrání mírnému zhoupnutí žaludku. 

 

ČESTNÉ UZNÁNÍ 

Sylva Lauerová: Experimentální atlas mužů 

Autorka svou vtipnou typologii různých druhů a čeledí mužů dala takzvaným pánům tvorstva 

co proto. Lze jen obdivovat, že si text udržel formát kvazivědecké práce, aniž by se opakoval. 

Knížku nelze číst na jeden zátah, je to skutečně spíš na listování. Kdo je naladěn na styl 



humoru ne zrovna laskavého, spíš drsného, ale zato originálního, má šanci se pobavit. Další 

bod knihu dodaly propracované ilustrace, které dokreslují celou iluzi atlasu. Ideály neexistují, 

přesto je škoda, že aspoň některý z čeledi „mužů“ nedopadl pozitivněji… 

 

ČESTNÉ UZNÁNÍ 

Markéta Lukášková: InTyMně 

Knížka bude pro mnohé připomínkou jejich vlastního dospívání. Jde vlastně o předčasnou 

životní bilanci, která to nepřehání s ponorem do autorčina nitra - sice dbá na to, aby si udržela 

pozornost čtenářů, nicméně přichází s neotřelým svědectvím o životě a především o životních 

názorech a příhodách dnešních post-mileniálů, promítnutým do jedné osobní historie. 

Primárně snad ani o humoristickou literaturu jít nemělo, ale autorka se zpovídá z patálií 

typických pro svůj věk vtipně a s nehranou elegancí.   
 


