Úspěch v celostátní vypravěčské soutěži
Dne 6. dubna 2018 jsem se zúčastnila finále soutěže Vypravuj 2018 - aneb Klání
vypravěčů, které se konalo v Praze v divadle Minor. Porota vybírala z 200 zaslaných videí a
já byla v kategorii 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia nominována mezi 7 nejlepších vypravěčů
v České republice. Byla to pro mě velká čest a obrovské nadšení!!! Knihy totiž velice miluju
a baví mě o nich někomu vyprávět. A tak jsem se začala doma i ve škole cvičit ve svém
přednesu, abych na porotu v Praze zapůsobila. Do této soutěže mě přihlásila paní učitelka
Lenka Literová, s níž jsem absolvovala přípravy a zpracování textu a poté i cestu do Prahy.
Vyrazily jsme před 5. hodinou ráno vlakem. Cesta trvala víc jak tři hodiny, a tak jsem
si mohla kdykoliv zdřímnout. I když jsem se však o to několikrát pokoušela, nešlo to. Byla
jsem jako na trní. Moje pocity byly velice rozporuplné. Byla jsem nervózní, ale i natěšená a
zvědavá, jaké to bude. Kupodivu cesta uběhla celkem rychle a my jsme vystoupily v Praze –
hlavním městě. Byla jsem zde teprve podruhé ve svém životě. Na určené místo jsme dorazily
tramvají. Když jsme vstoupily do divadla Minor, dolehla na mě nervozita. Bála jsem se, že to
pokazím a hrozně mi bušilo srdce. Usadily jsme se v hledišti a soutěž mohla začít. Nejprve
soutěžila I. kategorie. Já jsem byla ve II. kategorii, a tak jsem si musela ještě chvíli počkat.
Porota se skládala ze tří členů- scénáristy a dramaturga České televize Jiřího Chalupy,
spisovatelky Sandry Vebrové a ředitele nakladatelství Albatros Petra Eliáše.
Když přišla na řadu II. kategorie, přála jsem si jít vyprávět jako první, abych to měla
co nejdříve za sebou. K mému překvapení tomu tak nakonec bylo. Měla jsem strašnou trému.
Klepaly se mi ruce a třásly nohy. Dokonce mi drkotaly i zuby. To víte, taková zodpovědnost!
Přišla jsem k mikrofonu a začala vyprávět. A najednou ze mě tréma úplně opadla, prostě
zmizela. Dívala jsem se do hlediště a soustředila se jen na obsah knihy, abych to řekla co
nejlépe. Hlediště bylo z části zahalené do tmy, a tak pro mě nebyl problém se na diváky
podívat. Obsah knihy jsem znala velmi dobře, a tak jsem vyprávěla dál a dál bez jediné
chybičky. Bylo to, jako kdybych měla celý obsah napsaný před sebou a jen jsem to četla.
Když jsem své vyprávění ukončila, měla jsem z toho dobrý pocit. Po mně šlo na řadu dalších
šest soutěžících. Při vyhlášení mé kategorie jsem měla celou dobu zatajený dech a srdce mi
bušilo jako o závod. A i když mé jméno mezi třemi nejlepšími vypravěči nepadlo, nevadilo mi
to. I když jsem byla trochu zklamaná, probřesklo mi, že jsem se snažila a odvyprávěla to, jak
nejlépe jsem dovedla. Paní učitelka byla moc šťastná a chválila mě za to, že jsem touto
soutěží zpečetila svůj čtenářský a vypravěčský um za celých 9 let na ZŠ. Škoda prý, že jsem
nešla na tu knihovnickou školu! Kdo ví, třeba někdy!?
Soutěže jsem se zúčastnila velmi ráda, vždyť umístit se na 4. - 7. místě v celostátní
soutěži a ještě k tomu v Praze, je pro člověka nezapomenutelný zážitek. Konec konců jsem si
s sebou odnesla domů jako dárek z Albatrosu dvě úžasné knihy a spoustu zážitků ze setkání
s významnými literárními osobnostmi. Nemohu zapomenout ani na procházky Prahou na
Václavské a Staroměstské náměstí, k divadlu ABC, Lucerně, jízdu metrem a Regio Jetem, ale
především na dobrý pocit, že jsem na jevišti v divadle Minor ze sebe dostala to nejlepší. Na
tuto soutěž budu ještě dlouho a dlouho vzpomínat!
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