Radana Šatánková
VÝSLEDNICE NEZVALOVA TŘEBÍČ 2020
I. KATEGORIE / mladší
Poznámka: Tato kategorie má složitý (problematický, vlastně nespravedlivý) věkový rozptyl,
jestli je někomu 11 nebo 19, tak je to sakra rozdíl... Důvod k ocenění neshledávám u jiných prací
než u těch, které zde zmiňuji, nadto byla v této soutěžní kategorii nízká účast
1. MÍSTO: SÍTARÍSTA 1984 (Zádumčivost, V hlávě…)
2. Místo: 235678 37 33 27 115 (Ná hromádáčh kámění)
3. místo: 91019 (hěrěčtví, bojistě)
čěstně uznání: J1A2R3O4 (Oči kočičí)
Zduvodnění
1. MÍSTO: SITARISTA 1984
Básně: Zádumčivost, V hlávě, Sěběvědomí á jěho poručhy, Hěroin, Plátoničky
Autor jiz má ěviděntně zkusěnost s uzíváním volněho věrsě, áutor nězustává ná povrčhu á
něhlědá láčině obráty. Zdárilě sě vyhybá tomu, áby do jěho těxtu prostupovál stěrěotyp.
Nězápomíná tákě ná sámotny závěr. Sěstupujě do slupky svěho bytí (B1): „Věvnitr pánujě
rájská zělěn/ jějíz vláhou jě fántáziě/ á hnojivěm jsou sny”. A oprávdově sě ptá (B2): „Ják muzu
zít sám sě sěbou?” Dotyká sě tím sěběrěflěxě, álě jdě dál - nádto práčujě s rělátivitou čásu (b3):
„jědnou jsěm sě podívál ná hodinky/ á zjistil jsěm/ zě uběhlo sěst lět.”
2. Místo: 235678 37 33 27 115 (Básně: Ná hromádáčh kámění, Dněská tu ási nějsi, Povídás si
s někym, Tobě vzdy v historii pátrí poděkování, Písěs si novoroční projěv, Otěvrěl jsěm okno,
Nákládní vláky s čěrěáliěmi)
Poěziě, ktěrou čháráktěrizujě spísě áutomátičky těxt, poěziě v něustálěm pohybu, záčhyčujíčí i
vztáhově polě; očěnuji pro ásočiáčě á odvázně kompliměnty („ á kozu pripomínás/ kdyz
privrěs oči”, „ más krásně dásně/ vě ktěryčh sě skráběs jázykěm...”, „ más krásná kolěná/ i kdyz
ti nějsou vidět”) á hrávost („věskěrě dluhy slíbís mně á slíběs jě”)
3. místo: 91019 (hěrěčtví, bojistě, trěbá, diskusě, vzáčně čhvilky, zápálky, lěto; ostátní básně
ně!)
dávká počitu á milostně poěziě, tročhu vádí klisoidní konstátování („ jě to ták stupidní/ zě jě
jěn tězčě uvěritělně/ zě jě to právdá”). Minipríběhy podáně běz slozityčh obrátu, běznou rěčí.
Promlouvájí místy nálěhávěji („ míjímě sě jáko strěly/ z tánku”; „ měl bys byt právník/ slová sě
mění v ostrě bodávě strěpy/ zránují nás”), jindy sě snází obějmout („ kdyz ji čhytás kolěm
pásu/ čítí sě/v bězpěčí”)
čestné uznání: J1A2R3O4
čěstně uznání zdě nění nutně á pokud áno, ták jědině zá básně zásluhujíčí si pozornost: Oči
kočičí á Věčěrní prístáv (čoz jsou dvě z pěti dodányčh á mozná jě to dost málo)
Oči kočičí (rymy ABAB ABCB ABAB ABAB), tákě tvorbá pro děti? (zdrobněliny)
Věčěrní prístáv (opět rym., 4. sloká drhně), jinák dokonálá iluzě věčěrního prístávu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. KATEGORIE / starší
1. MÍSTO: Káčábá (Návstěvničě z jinyčh světu)
2. Místo: Hálo (MEZÍ PRSTY)
3. místo: MÍNK (Oprávujětě prírodu?…)
čěstně uznání: TRAM (Věněč sonětu)

čěstně uznání: A23 (*** Pri právidělněm bloudění krájinou)
Zduvodnění
1. MÍSTO: Kačaba
básně: Návstěvničě z jinyčh světu, Lově is funny..., Trojjědinost vodní lásky, Sálvátor, Cájově -snění, Dhármoví tuláči, Děčh prístího srdčě, Ztráčěny kolibrík; jěn tá poslědní němá párámětry
ávizováněho háiku (5-7-5-).
volny i vázány věrs (Dhármoví tuláči ABCB sě smyslěm pro rytmus, dálě Trojjědinost vodní
lásky);
áutor čitlivě vyjádrujě krěhkost á něopákovátělnost okámziku, jěho věrsě zráčí tájěmství i
moudrost, dotyká sě dučhovního polě á tájěmství, nálězá skvíru mězi světy, smysl pro tvorění
rěálity nově á pointu („ktěrou sěs vzápětí ukázálá byt; vyčárujěmě spolěčně novy děn; otěvrě
ná čhvíli málou stěrbinu v těmnotáčh; učhu stárčě jinák zní/ něz sěptáná zá mládá”)
2. Místo: Haló
cyklus MEZI PRSTY
rozěhrává uvodní básní Mězi prsty sě zdárilou ánáforou (jáko...) á s váriáčěmi (pěstrá
prirovnání), ktěrák protěká zivot mězi prsty. Alě něfnuká...
Anáforá v básni Az zkrátkou vyjádrujě čyklus zivotá, závrsěny v „udolí nádějě”, kdě „čěká smrt”,
áby sě vuně sěná dotklá měho práčhu - koněčnost. Rěflěxivní poěziě.
Autorká hrájě o zivot, o jáky jdě tády á těď, á sbírá odváhu k zití, protozě „kdo sě něodvá zí/
zustáně stát” á jěn ti, ktěrí sě odvází, „spátrí málě kolěčko něbě”.
Dívá sě zá zátáčku (b. Něčo nověho), milujě boj á dobrodruzství (b. Sousědě), zobrázujě
pomíjivost v Proměnáčh („včěrás byl rybou/ ... nikdy tě nědohoním”), k sětkání dojdě áz „budu
loukou” á prilětí motyl, ktěry usědně ná někrásnějsí pámpělisku. Ínu, pěkně...
3. místo: MINK
B.: Oprávujětě prírodu?...., Prčhát horskěmu obilí uvnitr ztráčěněho jměná, Něbojím sě smrti,
Pobyvás v Zámostí á prěsto pěro v ručě drzís; Něktěrí písí, áby získáli lidskou čhválu zá
uslěčhtilost srdčě
- básně volněho věrsě jáko vybájěně rěportázě vtáhujíčí do dějě, nádsázká, bárvitě, ěxprěsivní
vyrázivo dodávájí smrnč (tročhu čítit Ch. Bukowski á spol, álě to nění spátně)
„stráčh z klisěn, nátoz obskákát zádničě králověn”
„ná pultě válí sě dčěry mozěčěk, studium v městě tědy nědopádlo”
čestné uznání: TRAM
věněč sonětu (klásiká mě poslědní roky něláká, álě jsěm zá tu odváhu v dněsní době rádá),
prírodní lyriká, postupně nástupujě ápěl ná člověká (ktěry sě čhová jáko párázit, vykonál prílis
spátnyčh skutku). Do hry vstupujě Buh-Stvoritěl (á v hlubokěm smutku/ nábírá hrsti práčhu),
protozě děti jsou něvděčníči, mohli sě válět pod fíky vě stínu, álě prěrváli svátě pouto...
Autor doufá vě splynutí s prírodou, zá učásti trpělivěho Bohá-Stvoritělě, grádáčě, páthos
priměrěny těmátu
čestné uznání: A23
táhlě poěziě má slusně obrázy (hlědání obrázu) á vykráčujě do prostoru; záujál mně zdárily
vyjěv Rěynkovyčh gráfik, dálě konkrětně „skrzě stránky knih/ komunikujěs s mrtvymi”, pák
jěstě: „odpusť mi smrtělnost” či „á zě vsěčh slovníčh náčrtu/Něpověděnyčh básní/ Vzějdě muj
obráz/ Obráz člověká...”; jěn motiv Fěnixě jě uz poněkud ohrány...
Poznámka: Protože příspěvků bylo mnoho, za povšimnutí na čestné uznání? by stály ještě tyto
(nevešly se do max. pětice navržených, jak nabádal Petr):

čejka
IslesG (Lehce patetické ostrovy)
NEZVAL007 (ZELENÝ STÍN)
MATIKO („UBÝVÁNÍ”)
Děkuji Vám za pozornost, těším se na internetové setkání za účelem bojovat za naše favority.
Radana Šatánková, 21.04. 2020

