
Mladí recitátoři po roce opět ukázali svůj talent 

 

V sobotu 29. března se ve frýdecko-místeckém kině Vlast uskutečnilo okresní kolo recitační soutěže 

Wolkrův Prostějov, a to pod záštitou občanského sdružení Kalimera. 

 

Do soutěže se přihlásili jak recitátoři z Frýdku-Místku, 

tak i z Frýdlantu nad Ostravicí, Třince nebo Ostravy, a 

to zejména proto, že je, jak sami uvedli, oslovil bohatý 

doprovodný program a workshopy. Hlavní částí 

dopoledního programu byla tradičně recitační soutěž, 

ve které předvedlo svůj talent 19 účastníků, ti byli 

rozděleni do tří kategorií – do 17 let, 17–20 let, od 20 let. První dvě kategorie byly dle slov jednoho 

z porotců Víta Adamuse jednoznačně doménou chlapců. Na prvních místech se umístili Jakub Vašek a 

Martin Ermis. Vítězkou poslední kategorie se stala Hana Magdoňová. Krátce před vyhlášením 

výsledků vystoupily se svými básněmi i členky literárního klubu Petra Bezruče a po ukončení soutěže 

čekal na účastníky odpolední program v podobě tematických workshopů. První z nich, Rétorika a 

tvůrčí psaní, vedla básnířka, prozaička a sbormistryně Lydie Romanská a divadelního workshopu 

se ujali herci pražské konzervatoře, kteří tentýž večer ve Vlasti vystoupili ve hře frýdecko-místeckého 

dramatika Norberta Závodského Zatímco jsme v pokoji. „Letošní ročník byl, co se týče uměleckého 

přednesu, velmi kvalitní. Jsem ráda, že se celá akce vydařila, a že se povedlo zajistit workshopy, které 

byly pro účastníky velkým přínosem. Potěšily mě pozitivní ohlasy, protože zpětná vazba nejen 

od soutěžících je pro mě hnacím motorem,“ zhodnotila sobotní program organizátorka Nela 

Chamrádová. Akci doprovázela i výstava obrazů s názvem WE FORM = My tvoříme: „Kdyby

 se 

zastavil čas“. Výjimečnost těchto obrazů spočívá v tom, že jejich autory jsou lidé se zdravotním 

postižením – autismus, mentální, tělesné, sluchové, zrakové a jiné postižení. Všechny tyto obrazy byly 

rovněž vystaveny celý březen v Národním domě ve Frýdku-Místku, kde bylo možné si tato jedinečná 

díla zakoupit, a podpořit tak kulturní rozvoj handicapovaných ze speciálních škol a ústavů. 
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