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V pátek 28. října, tedy v den oslav výročí vzniku samostatného Československa, měli svůj
významný den i autoři účastnící se vodácké literární soutěže Kenyho VOLEJ, kterou pořádá
Jiří Nosek - Pígo
. Oslava úspěšného završení prvního ročníku se uskutečnila ve stylovém pražském vodáckém
klubu Válec v Polské ulici a nejdřív nás semlel křest velmi hezky udělané knihy
Drž hubu a pádluj!
z Nakladatelství Věra Nosková, která obsahuje patnáct vybraných povídek z několika desítek
zaslaných soutěžních prací. Na rozdíl třeba od Trapsavce nejsou v Kenyho voleji vyhlašováni
vítězové, ale porota vybírá povídky určené k publikování. V tomto případě o publikování v
křtěné knize.

Program dále pokračoval promítáním dvou dokumentů režiséra Zdeňka Junka z VVÚVT:
Statisticky průměrný vodák a Projekt IVO, vyrobených v hlubokém vodáckém pravěku roku
1982. Sejšn při kytarách trval do pozdních nočních, nebo brzkých ranních hodin - jak se to
vezme.
Byl to hezký večer a přeji vodácké literární soutěži Kenyho VOLEJ úspěšné pokračování v
dalším ročníku.
Porota vybrala do knihy Drž hubu a pádluj tyto povídky:
Eva Obůrková - Šklíba / Teče tudy řeka
Divnej Brouk / Jak jsem nastupoval do kánoe
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Jana Maxová / Nic není jisté
Jiří Nosek - Pígo / Dlouhý den a dlouhá noc
Jan Frána - Hafran / Ďáblův ostrov
Miroslav Valina / Oko v hlavě
Jiří Nosek - Pígo / Vodákův Hubertus
Petr Ivan / Za humny bídně zhynout
Jiří Fencík / Jeden problém a jedu domů!
Miroslav Valina / Bráška
Víťa Felcmanová / Klášter na vodě
Miroslav Valina / Pentličky
Michael Antony - Tony / Během naší plavby se nic mimořádného nestalo
Jan Frána - Hafran / Divoká plavba
Jiří Nosek - Pígo / Když kytky kvetou navečer
Drž hubu a pádluj se dá objednat na knihy@vydaniknihy.cz a její cena je 120 Kč + poštovné,
nebo koupit v knihkupectví, kde je taktéž v prodeji a pokud ji zrovna v nejbližším knihkupectví
nemají, určitě ji na žádost zákazníka rádi objednají.
V dnešní aktualizaci FOLKtime najdeš povídku z této knížky a to Teče tudy řeka od Evy
Obůrkové - Šklíby.
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