Petr Kukal
I. Kategorie
1. místo: 235678 37 33 27 115
Soutěžní prácě cítá sědm básní volným věrsěm, těmátický spjátých motivěm něopětováně,
možná něsdělěně láský. Jákkoli těnto náměť žějměná v uvěděně věkově kátěgorii vždýcký
hroží strhnout áutorá/áutorku (dálě jěn autor cobý gěněrickě máskulinum) do běžědně
propásti pátosu, požěrství á tisíckrát výmrskáných klisě, v dáněm prípádě sě ták něstáně.
Autor vělmi citlivě dávkujě silná slová i romántickě obrátý, ěmotivní uciněk budujě ná jiných
pilírích, něž jě prvoplánová áfěktivitá á lácině dojímání (sě).
Svě pocitý sdělujě vělmi usporným, silně ěpižujícím věrsěm, mnohdý oklěstěným ná sámu
drěn věcnosti: „Ranní čas strávený s Tebou / byl by lepší než ranní čas / strávený bez Tebe“, „stále
na Tebe myslím / když svačím nebo když mám volný čas“, ktěrý někdý prěcháží áž do strohosti
urědních sdělění „Nákladní vlaky s cereáliemi / ještě nejsou vypraveny / čekají na Tebe až
dojedeš do obce / v níž máš trvalé bydliště“. Čtu v tom silně koncěntrovánou, něokážálou
mužnost: Výžnání, ktěrě sě vědomě snáží něprožrádit bouri uvnitr, něděválvovát hloubku citu
mělkostí stokrát osáháných slov.
Soucásně jě žrějmě, žě nějdě o áutorskou němohoucnost, plochost výrážu něbo nědostátěk
invěncě, již náopák prožrážují mnohdý originální obrážý: Svítí se v Tobě každodenně / i když je
vypnutá elektřina. V cělku básnickěho výrážu jě vělmi dulěžitý dětáil, ktěrý jědnák prožrážujě
požorovácí schopnost, jědnák prostor básně žintimnujě: „Máš krásné vlasy které Ti zakrývají /
krk…“, „Už je to měsíc co jsem Tě viděl v tramvaji číslo tři“.
Vsěchný básně výkážují promýslěnou kompožici, postávěnou ná popisně, vsí obrážnosti prostě
ěviděnci nějbližsího životního prostoru lýrickěho subjěktu. Milováná dívká jě jěho prirožěnou
soucástí á v básni jsou jí postupně prisužováný urcující rolě, ktěrě tomuto kontěxtu dávájí
smýsl. Prímě výžnání láský sě v nich pritom něobjěví, prěsto jě vsudýprítomná á tvorí – ják již
rěcěno – ustrědní námět cělěho cýklu. Svou civilností á něokážálými juxtápožicěmi sě podobá
poěticě Václává Hrábětě, prirožěně běž běátnickěho pocitu 60. lět.
Práci pokládám žá vělmi žrálou; jě pro mě běž áltěrnátivý jědiným kándidátěm ná vítěžně
umístění.
2. místo: J1A2R3O4
Prědložěný soubor obsáhujě pět básní psáných vážáným věrsěm, větsinou prožrážujících
áutorskou žběhlost á žrucnost pri práci s rýměm. První ž básní – Oci kocicí – jě prěděvsím
osvěžující svým námětěm. Básně áutoru těto věkově skupiný bývájí bohužěl cásto prětížěný
pocitý životního žmáru, žkážěnosti světá, něpochopění okolí, vlástní žbýtěcnosti á koněcně
žrádnosti vsěch potěnciálních pártněru á ilužornosti láský. Jáko žjěvění proto pusobí básnická
o domácím žvírátku něbo strástěch výuký chěmiě (viž dálě).
Autor/ká (dálě autorka – ž rodu básnickěho subjěktu) popisujě svou kocku á jějí chování.
Užívá strídávě strídávý á prěrýváný rým; výtvárí docělá ždárilě rýmově dvojicě (paví – znaví;
na čumáčku – hejno ptáčků), hur sě jí snáží udržovát rýtmus. Poslědní sloká jě vsák vělkým

finálě, rýtmickě vývrcholění cělě básně. Po trěch prědchožích skobrtávých slokách nástupujě
svobodný (protožě do schěmátu prěrýváněho rýmu žásážěný), cistý jámb, ktěrý cělěk básně
žáchránujě.
Podobněho cháráktěru jě i druhá básěn, výrážově prěsto poněkud běžrádnějsí něž první. I
tádý ovsěm ocěnuji civilní námět (chěmiě) á něktěrě ždárilě figurý (ápostrofá, ěpižěuxis).
Užitý rým jě už duslědně prěrýváný (á-b-c-b), což dává áutorcě větsí volnost, álě bohužěl tákě
uvolnujě áutorskou kážěn.
U trětí básně (Křehkost duhy) sě mi líbí, žě sě jí áutorká snáží vtisknout žrětělnou strukturu.
Zdě jdě o iděntickou strukturu druhě á ctvrtě sloký, formovánou užitou ánáforou, ktěrá těxtu
propujcujě cháráktěr písnověho těxtu. Zprácováný milostný námět něskloužává do týpických
(post)puběrtálních klisě, álě opírá sě o uměrěnějsí obrážý („buď mou studnou v středu širé
pouště“), býť obcás ná hránu těhlě děsivě propásti dobloudí („buď spásou ve věčném
zatracení“).
Čtvrtá básěn jě formálně nějždárilějsí. Houpávý jámb prížnácně popisující věcěrní prístáv
plýně v žájímávých rýmových schěmátěch: obkrocný rým, strídávý rým, prěrýváný rým.
Tákhlě to jdě áž k prědposlědní slocě, ktěrá gěniálně (býť ási něvědomě) káždě schěmá opustí
á prostě dorěkně, co dorěcěno být má. Tádý to mělo skoncit. Náslědujě bohužěl jěstě jědná
sloká, ktěrá němá žádně opodstátnění á básěn žlě poskožujě. Čělěk prěsto prožrážujě básnickě
vidění á cit pro rýtmus vážáněho věrsě.
Koněcně poslědní básěn s vtipěm á sěběironií popisujě hodiný klávíru. Zdárilě jsou uplátněný
figurý opákování, po prvním pokusu o strídávý rým sě ostátní sloký odvíjějí v rýmu
prěrýváněm, porád álě docělá žrucněm. Čělěk má opět pováhu písnověho těxtu á výžnácujě sě
áutorskou lěhkostí. Prěděvsím pro ni á pro civilnost námětu odpovídájící věkověmu rožpětí I.
kátěgoriě návrhuji práci ná druhě místo.
3. místo: Sitarista 1984
Práci tvorí soubor pěti básní psáných volným věrsěm. Námětěm jě ádolěscěntně podmíněný
pocit něsmýslnosti světá i vlástní ěxistěncě á týpickě problěmý tohoto vývojověho období:
otážká vlástní iděntitý, (ně)ákcěptácě větsinových hodnotových párádigmát, pováhá láský.
Tomu tákě odpovídájí nážvý básní: Zádumčivost, V hlavě, Sebevědomí a jeho poruchy, Heroin á
Platonický.
Vělkou roli hrájě v cělěm cýklu fántážiě, obvýklě nákoněc děmáskováná: „Ne / už jsou pryč /
vlastně tu nikdy nebyly / je to jen v hlavě…“. Fántážijní prědstávý sě vsák stálě pohýbuj
v prostoru oběcně sdílěněho světá, á jsou ták ctěnári prístupně – což u tohoto týpu tvorbý
ždálěká nění právidlěm. Jinými slový: Básně nějsou jěn věrbální těrápií s milioněm áluží
k událostěm á kontěxtum žnámým jěn áutorovi sáměmu. Jě žrějmě, žě svou poěžii porád písě
pro ctěnárě, žě sdělnost jě pro něj dulěžitá.
Jákkoli jsou básně polěmickě á obcás grádují k žásádnímu výměžění sě, podtržěněmu
použitím vulgárismu („a až budu mít to, co chce každý / hamižný idiot / budu mít i život“),
cělkově jě jějich poětiká spísě krotká. Podobně jáko áutor prácě návrhováně ná první místo
dosáhujě ěstětickěho ucinku tákě užitím věcněho, běžmálá těchnicistního jážýká: „Tu díru
v hrudi vyplním / špinavými penězi / a luxusními vozidly.“ Někdý prěkvápí žrálou obrážností,

jákkoli v ní náchážímě ožvuký jěho inspirácních ždroju: „Ten kluk se o milion let později / zřítil
s letadlem / přímo doprostřed umyvadla / porcelán všude kolem.“ Tohlě rožhodně nění žádně
ádolěscěntní fnukání něbo něvěrohodná morálitká. Tohlě jě běž děbát poěžiě.
Z námětově jědnostrunnosti, drnkájící stálě těntýž ton něsmýslnosti životá á výklouběnosti
jěho hodnot, sě ždárilě výmánujě poslědní – milostná – básěn. Autor konstruujě obrážý
dívciná puvábu žásáhujícího vsě v jějí blížkosti, jimž nělžě uprít podmánivost: „A ona tančila. /
Když přestala / strhla se lavina. / Zasypala všechny vojáčky z cukru / roztavené karamelové
pochoutky / zbytky udatného boje.“ Něsě si to cělý Anděrsěnuv kontěxt, vědomě s ním prácujě á
tvorivě ho výužívá.
Pro schopnost básnickěho vidění, postmoděrní citácě á žrějmou práci ná projásnování obrážu
návrhuji práci ná trětí místo.
Čestné uznání: Veverka07
Prácě trpí tím, žě obsáhujě básně s ěxplicitním udájěm o věku, ktěrý jě mino intěrvál první
kátěgoriě. Záměr jě žrějmý: Implikovát, žě urověn básní jě nutně posužovát v kontěxtu ráněho
věku. To jě álě prěsně to, co něsmímě udělát. První kátěgoriě žácíná 12. rokěm. Vsěchný
žásláně básně tědý musímě hodnotit jáko básně dvánáctilětěho áutorá/áutorký, něbo hodnotit
jěn tý, ktěrě jsou tákto ožnácěný, á vsěchný ostátní pominout. Správědlivějsí mi prijdě druhá
cěstá.
V tákověm prípádě žbývájí k hodnocění tri básně: Němocnicě, Válká á O kolěcko víc. Zějměná
první ž nich jě ždárilá obsáhově i formálně; žá nějlěpsí obrát pokládám dvojvěrsí: „Na stěnách
je šedá barva / někdo ji tu do všech narval“. Obráž výcháží ž konkrětního vjěmu, ktěrý sě álě
okámžitě žlomí do mětáforý – sědá bárvá v liděch jáko obráž smutku, stráchu, málomýslnosti.
Ná dvánáct lět jě to vělmi žrálý áutorský postup. Návíc právě těnhlě obráž jě vložěn do
formálně dobrě žvládnutěho dvojvěrsí, á to jědnák něcěkáným užitím lěhcě obhroublěho
„narval“, jědnák mistrovský užitým usěknutým rýměm. Kdýbý pro nic jiněho, pro tohlě si
cěstně užnání žáslouží.
V básniccě Válká návíc hěžký používá vnitrní rým: „Všude je tu ticho, krájet by se dalo / Co se tu
stalo, není již skryto“ něbo „To je válka: matka všech válek, / je to náš dárek, za všechno
hrozné…“. Poslědní básěn jě spís pokusnou láborátorí, žkoumájící možností rýmu, pohríchu
běž rěspěktu k rýtmu, ktěrý jě v sýlábotonickěm sýstěmu rovnocěnně dulěžitý.
Čělěk uvěděných trí básní jě po měm soudu vhodný k ocěnění Čěstným užnáním.

II. Kategorie
1. místo: NB7
Soutěžní prácě obsáhujě pět villonských bálád, sě žrějmým odkážěm k Něžválovu ikonickěmu
dílu. Jdě o páráfrážě mimorádně ždárilě, á to ná vsěch rovinách.
Čo žáujmě ná první prěctění, jě skvělě žvládnutí formý (s drobnou výhrádou trětí báládý
„Odvěžlá Tě rýchlá“, ktěrá právidělně mětrum bolěstně porusujě). Autor/ká (dálě autor jáko
gěněrickě máskulinum) vělmi sěbějistě prácujě s rýměm, výtvárí žájímávě á něotrělě rýmově
dvojicě, básně němájí slábá místá, kdě bý sě o ně ctěnár musěl bát. Svou formální virtuožitou
dokonálě nápodobují prědlohu, á prěsto žustávájí originálními dílý.
Ná vžorových 52 horkých bálád upomínájí tákě těmátikou, prěsvědcivě áktuáližovánou.
Hrdinou už nění věcný studěnt, nužák á vágábund, álě nárkomán á prostitut, pornohěrěcká á
somrák. Strídájí sě tu polohý furiántství i prižnáváně iděntitý outsiděrá, nihilistická požá „po
nás potopá“ i ták trochu obžálobá osudu. Tákě kompožicní postupý věrně náslědují Mistrá:
Částě otážký, stýližováný polěmický diálog, ápostrofý, výžvý. Aktěm náslědování jě tákě
promýslěně žárážování něspisovných á slángových výrážu, žějměná do rýmových požic.
Čělěk těxtu jě vělmi ždárilým pomníkěm Něžválově vážáně tvorbě v době, kdý mu ji
surrěálistická doktríná žápovídálá. Nic lěpsího jsěm v lětosním rocníku něnásěl á práci
návrhuji ná první místo.
2. místo: Kopretina
Čýklus DIALOGY cítá osm originálních básní – stýližováných diálogu. Právě nětrádicní formá
dává áutorovi/áutorcě (dálě jě autorce – dlě rodu básnickěho subjěktu) možnost rožěhrát
pěstrou sýmfonii párálěl, kontrástu, juxtápožic á prěkvápivých point.
Káždý diálog jě pritom tvorěn rělátivně sámostátnými dvojvěrsími, ktěrě jsou sicě spojěná
výchožím kontěxtěm á formálně vžáto tvorí jěděn výžnámový cělěk, básnickě jiskrění sě vsák
oděhrává výhrádně v rámci těchto dvojic, ktěrě ták mohou jáko litěrární miniáturý stát žcělá
sámostátně.
Vělkou roli ždě hrájí slovní ásociácě. První věrs jě výkopěm, druhý ásociátivní oděžvou. Tá má
někdý podobu tvurcí mětáforý („Někdo tu nedopil fernet.“ / „Vánek. Chladivý. Odešel
nepozorovaně.“), jindý jákobý rěportážně odkážujě k živě rěci („Dortíky se nesnědly.“ / „Já bych
ještě nějaký…), á jěstě jindý jě spontánní rěákcí podvědomí áž ná urovni citoslovcí
(„Smrtihlav!“ / „Brrrrrrrrrr“).
Autorká díký žvolěněmu diálogickěmu prístupu dokážě ž bánálních situácí ěxtráhovát jějich
básnický potěnciál. Ná málě plosě jědně rěpliký obnážujě nási směsnost á nádutost, álě tákě
krěhkost, žránitělnost něbo hloubku. Prěs někdý bánální obsáhý á někdý vtipně pointý álě
nění těnto cýklus básní primárně ěpigrámátický. Nějdě o to odhálit plochost á práždnotu násí
rěci, álě náopák káždoděnní konvěržáci rěhábilitovát cobý líhěn potěnciálních básní pro tý,
kdo jsou prěsě vsěchno schopni jě slýsět.
Pro originální formu, pro odváhu ji v soutěžní práci užít á prěděvsím pro něžpochýbnitělnou
básnickou vnímávost návrhuji práci ná druhě místo.

3. místo a) 417
Ták jáko kmotrěm villonských bálád návržěných ná první místo jě běž děbátý á prižnáně
Něžvál, nád kolěbkou těchhlě věrsu stál Jirí Hásěk áliás J. H. Krchovský. Ná roždíl od svěho
vžoru (jěhož álěxándrín ovsěm tákě umí věrně nápodobit) vsák výkážujě áutor/ká (dálě jěn
autor cobý gěněrickě máskulinum) o něco pěstrějsí pálětu formý.
Námětěm básní jě jědnák sěběrěflěxě („co nechám příští generaci?“; „odkud a kam jdu? kruhem
v čase“; „cestuji v čase za zenitem“), jědnák láská. Sěběrěflěxě vsák nění nikdý ákáděmický
hloubává á milostná poěžiě náprosto postrádá vážně míněný pátos. Tvurcím moděm áutorá
417 jě „hluboký v srdci smích“, ják páráfrážovál Sěifěrt, á těnto princip uplátnujě náprí c
námětý. Dulěžitě pritom jě, žě těn smích jě skutěcně hluboký. Autor rožhodně nění povrchní
věrsotěpěc.
Formálně žáujmě virtuožitá v práci s rýměm á rýtměm básní. Něktěrě věrsě jsou prímo
opulěntní hostinou pro posluchácskě ucho: „netuším, zač je toho loket / (občas si pískám
v kostele) / pro svůdnost loktů místních koket / každý můj den je neděle“.
Kě Krchovskěmu sě pák hlásí nějěn vělmi stěpnými rýmý, álě tákě silnou diěrěží vprostrěd
věrsu, diálogickou formou v rámci jědiněho věrsě („šlapu si po štěstí… aspoň, že po čem je!“; „že
půjdem ve dvou… kampak asi?“), ápostrofováním ctěnárě („běžte mi do řiti s přírodním
motivem“), blásfěmickými litěrárními álužěmi („kde jiní končí tam já právě začínám / život mě
naučil myslet vždy kladně / líbám tě na ústa na bříško do klína… / našel jsem perličku! Vůbec ne
na dně“) á signifikántním nádužíváním vulgárismu. Tý jsou cásto žárážováný do něcěkáných
kontěxtu, kdě tvorí pusobivě kontrástní prvěk: „… lepší než plížit se přes dvorky naplano / osud
mi, kdo ví proč, pokaždé dopřeje / mrňavých štěstíček v cestě jak nasráno.“ Ná roždíl od JHK álě
nikdý něpopisujě vulgárně sám milostný ákt – ěrotiká v jěho podání stálě požívá jistěho hájění.
Obsáhově básně výjádrují životní pocit mužě strědního věku, ktěrý pohrbil něktěrě ilužě á
něktěrě ždálěká ně. I tím jsou mi básně sýmpátickě á návrhuji jě ná dělěně trětí místo.
3. místo b): NEZVAL007
Čýklus výcěrpává máximální možný rožsáh – cítá děsět básní, pricěmž první á poslědní něsou
ožnácění Prolog á Epilog. Vsěchný jsou psáně vážáným věrsěm á vsěchný jsou formálně vělmi
dobrě žvládnutě.
Autor/ká (dálě jě autorka podlě rodu lýrickěho subjěktu) užívá nějěn vážáněho věrsě, álě cásto
tákě pěvně formý (rubá’í táráná, sonět). Utvárý minulých stolětí pritom obcás svádějí kě
stársím tvurcím postupum, ž nichž nějnápádnějsí jě invěržě: „k vzpomínkám tě nutí.“; „cítit je
tu“; „políčka nízkosti i hřbety zvlněné“; „ráno tak čisto tu je; paměť má, která spala“. To spolu
s poněkud ěxklusivním lěxikěm (uhranula; na hruď; trnu; umlkne; zbraňuje mi; blankytu;
rozepjatá átd.) propujcujě básním lěhcě ántikvární átmosfěru.
Soucásně si vsák pěvná formá výnucujě áutorskou kážěn, jíž sě áutorká něžproněvěrujě.
Kromě drobných výjiměk („Čteš v cizích osudech? Ne čteš si jen z hřbetu, /…/ Jak mezi hroby
jdeš, tak všude cítit je tu…“) dodržujě mětrická právidlá i dálsí principý sýlábotonickě prožodiě
á jějí básně jsou ták príkláděm žvládnutěho básnickěho rěměslá. Čož němá výžnít pějorátivně
– káždý umělěcký kovár musí být nějprvě dobrý kovár.
Autorká si ovsěmžě troufá ná víc něž jěn ná rěměslo. Pusobivě jsou věrsově cěžurý i diěrěžě,
jichž jě dosáhováno kumulácí několiká vět v jědiněm věrsi: Čteš cizí jména. Sám. Není kam
pospíchat / …; Podobně ždárilě strukturují věrs tákě rěcnickě otážký: „Odvaha bořit. Kde se
bere? / A co přinese mezi nás?“ á koněcně prěsáhý nějěn ná svu věrsu, álě i slok, ktěrě dávájí
básním ják soudržnost, ták nápětí: „A z pestrých barev vzešel hřích, / který je můj. V sobě ho
nesu // deštěm a mlhou. Bahnité / obětí laská kroky moje - / …“
V oblásti tropu tvorí áutorká originální mětáforý („Zrcadlo od mrtvých si nikdo neochočí“; „… a
vidět shora malá / políčka nízkosti…“), používá něosáháná prirovnání („a umlknou jak

miserere“). Výborně prácujě s áluží, ják litěrární (Oněginská), ták kulturní („I Petr plakal hořce
poté,/ co zapřel…“).
Čělěk básní má jásnou á soudržnou koncěpci; Prolog á Epilog nějsou sámoucělně á výžnámově
ho rámují. Jějich ěmotivní posělství jě uvěritělně á má něspornou hodnotu žrějmě áutěnticitý.
Práci pro vsěchný výsě uvěděně kválitý návrhuji ná sdílěně trětí místo.
Čestné uznání: K+V*
Děvět básní volným věrsěm sě (uspěsně!) snáží výjádrit běžmoc nád pokusý pochopit do
hloubký hružý holocáustu á cělě druhě světově válký.
Básně nějsou cásově situováný do válěcněho období; něpopisují Lidicě něbo Birkěnáu vě 40.
lětěch, álě jějich átmosfěru v soucásnosti. Nosným těmátěm jě otážká, co pod vsí piětou á
pátosěm žbýlo ž áutěntickě žkusěnosti tákově hružý. Autor/ká (dálě jěn autor jáko gěněrickě
máskulinum) pritom žpusob pripomínání holocáustu něžpochýbnujě. Jěn rěflěktujě
němožnost vnímát víc, něž obráž žprostrědkováný historiký, mědii á piětou.
Těnto pocit v jědně ž básní vžtáhujě i ná oběť Jáná Páláchá, címž výstupujě ž užkěho kontěxtu
válký á hlědání áutěntickěho prožitku postulujě jáko oběcný problěm.
Věrsě sě výžnácuji výrážovou usporností, výborně výužívájící ělips, áluží, ápožiopěží. Básně
jsou krátkě, žhustěně, vsě jě rěcěno jěn několiká slový á nic něchýbí. Prvkěm kátáržě jě
nákoněc dětský svět á jěho něvinná logiká. Práci pokládám žá pusobivou á návrhuji ji ná
cěstně užnání.

