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Krajské kolo Přehlídky dětských recitátorů v Liberci 
 

V sobotu 22. května 2021 proběhlo v prostorách Knihkupectví a antikvariát Fryč v Liberci krajské 
kolo Přehlídky v dětské recitaci. 
Krajského kola se zúčastnilo celkem 47 recitátorů z okresů Jablonec nad Nisou (JBC), Liberec (LBC) a Semily 
(SM). Z důvodů překážek v přípravě recitátorů (distanční vzdělávání v době protiepidemických opatření) se 
do okresního kola přihlásily především liberecké školy, což mělo vliv i na složení účastníků krajského kola. 
Přesto se kvalita krajské přehlídky dá označit za standardní, mnozí recitátoři překvapili svými výkony. 
Přehlídka tak splnila svůj účel, tedy dát možnost talentovaným a motivovaným dětem, především 
dlouholetým recitátorům, i v tomto složitém období pracovat v oblasti interpretace textu a poté se setkat 
se stejně nadanými vrstevníky a erudovanou porotou, schopnou poskytnout rady do další práce. 
  

     Výkony mladých recitátorů hodnotila odborná porota ve složení: 
- Mgr. Eliška Vobrubová - učitelka dramatické výchovy, předsedkyně poroty okresního a krajského kola 

dětské recitace v Liberci a porotkyně v celostátním kole, zástupkyně NIPOS-ARTAMA 
- Mgr. Jakub Hříbal - pedagog, lektor dramatické výchovy 
- Jakub Kubíček - student KVD DAMU Praha, lektor dramatické výchovy 

 
Porota udělila v nepostupové první kategorii dvě čestná uznání a v postupových kategoriích vždy dva 
postupy. Navíc v odůvodněných případech udělila čestná uznání spojená s rolí náhradníka, čestná uznání a 
pochvaly poroty. V některých kategoriích byly výkony natolik vyrovnané, že se porota rozhodla čestná 
uznání a pochvaly neudělit. 
 
Organizaci přehlídky ovlivnila mimořádná protiepidemická opatření. Přehlídka se konala v sále 
Knihkupectví a antikvariát Fryč, po jednotlivých kategoriích, s důrazem na individuální konzultace 
s odbornou porotou. Podle výsledků reflektivního dotazníku byli všichni přítomní spokojeni s prostorem, 
organizací a atmosférou přehlídky. 
 
Porota nabídla individuální konzultaci všem účastníkům, čímž naplnila vzdělávací cíle přehlídky, především 
v oblasti péče o nadané děti. Recitátoři si odnesli sladkosti, diplom a ti nejlepší knižní poukázky. Novinkou 
přehlídky byla vzájemná podpora účastníků dopisy, které si navzájem psali a předávali. Tato novinka 
sklidila úspěch u recitátorů i jejich rodičů. 
      
Celostátní kolo Dětské recitace se bude konat v rámci přehlídky Dětská scéna 2021 ve dnech 11. – 
13. června. Všem recitátorům děkujeme za jejich účast a postupujícím přejeme hodně úspěchů 
v celostátním kole. 
 
 
 
Dne 22. 5. 2021 

Zapsala: PhDr. Miloslava Čechlovská 
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Postupující do celostátního kola za Liberecký kraj a ocenění žáci 
 

Kategorie I ( 2. – 3. třída ZŠ) 

Počet zúčastněných recitátorů: 11 

Čestné uznání: 
Prokop Novák ZŠ Stráž nad Nisou (LBC) 

Barbora Vilma Popeláková Doctrina – SŠ, ZŠ a MŠ, Liberec (LBC) 

Pochvala poroty: 
Hana Jonášová ZŠ Liberec, Broumovská (LBC) 

Žofie Tichá ZŠ Liberec, ul. 5. května (LBC) 

 

Kategorie II ( 4. – 5. třída ZŠ) 

Počet zúčastněných recitátorů: 17 

Postupující: 
Jan Bevilaqua ZŠ Turnov, Žižkova (SM) 

Andrea Matějíčková ZŠ, Liberec, Aloisina výšina (LBC) 

Čestné uznání + náhradník: Markéta Kunášková ZŠ, Liberec, Na Výběžku (LBC) 

Pochvala poroty: 

Richard Antonický ZŠ, Liberec, Aloisina výšina (LBC) 

Dominik Brčka ZŠ Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova (JNC) 

Filip Impseil ZŠ Liberec, Lesní (LBC) 

Tomáš Kyselo ZŠ Liberec, Broumovská (LBC) 

Ella Maruškevičová ZŠ, Liberec, Aloisina výšina (LBC) 

Václav Němec ZŠ Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova (JNC) 

 

Kategorie III ( 6. – 7. třída ZŠ a odpovídající ročníky gymnázií) 

Počet zúčastněných recitátorů: 10 

Postupující: 
Antonín Adam Doctrina – SŠ, ZŠ a MŠ, Liberec (LBC) 

Lucie Lelková Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova (LBC) 

 

Kategorie IV ( 8. – 9. třída ZŠ a odpovídající ročníky gymnázií) 

Počet zúčastněných recitátorů: 9 

Postupující: 
Zuzana Harazinová Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova (LBC) 

Veronika Zajícová ZŠ Liberec, Kaplického (LBC) 

Čestné uznání + náhradník: Vojtěch Matějíčka Doctrina – SŠ, ZŠ a MŠ, Liberec (LBC) 

Čestné uznání: Filip Sebastian Kudrnovský ZŠ Turnov, Žižkova (SM) 

 
Pozn. Pořadí účastníků v rámci jedné kategorie a jednoho druhu ocenění je náhodné (podle abecedy) 

 
Dne 22. 5. 2021 

Zapsala: PhDr. Miloslava Čechlovská 
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