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Oblastní kolo recitační sou-
těže se uskutečnilo v únoru v 
městské knihovně v Třebíči. 

 Antonín Zvěřina

Recitátory posuzovala porota ve 
složení Naděžda Trojanová, Stáňa 
Štěpánková  a Aneta Dohnalová. 
Do krajského kola postoupili Natá-
lie Chromková z Obchodní akade-
mie a Hotelové školy Třebíč, Matouš 
Benda, Berenika Lukášková a Štěpán 
Kovář z Katolického gymnázia Tře-
bíč. 

Bezprostředně po vyhlášení jsme 
vítěze vyzpovídali. Natálie Chrom-
ková si vybrala ukázku z autobiogra-
fi cké knihy Christiane F. My děti ze 
stanice ZOO. „Nikdy jsem na recitač-
ní soutěži nebyla a chtěla jsem si vybrat 
něco, co je i dnes aktuální téma. Že 
by to mohlo zaujmout porotu i divá-
ky,“ poznamenala. Myslí si, že v této 
chvíli pro ni byla próza schůdnější 
než poezie. 

Připustila, že v dalším kole ji již 
recitace nemine, ale v téhle chvíli si 
nedokáže představit, jak se s ní vypo-
řádá. „Doufám, že to zvládnu,“ přemí-
tala. Představu zatím žádnou nemě-
la, věřila, že jí s tím pomůže učitel 
Miroslav Koupil, který se jí věnoval i 
před oblastním kolem. 

„Náročné to nebylo, říkal mi, co mám 
zlepšit,“ konstatovala Natálie.  Celou 
knihu četla a viděla i zfi lmovanou 
verzi. Připustila, že velice ráda čte 
knihy, které popisují skutečné udá-
losti, zejména o ženách. Co herec-
tví? 

„Přemýšlela jsem o střední škole, kte-
rá by byla tímto směrem zaměřená. Ale 
teď studuji cestovní ruch a nic takového 

neplánuji,“ přiznala. O svém budou-
cím povolání ale zatím představu 
nemá. „Asi jako spousta mých vrstev-
níků,“ podotkla. A rozhodně nemá 
tvůrčí ambice. 

Další vítězkou se stala Berenika 
Lukášková z Katolického gymnázie. 
Ta recitovala poezii od Markéty Pro-
cházkové. „Raději recituji, než bych 
si vybrala text z prózy,“ přiznala. Při-
pustila, že dlouho hledala text, který 
by ji oslovil, a text básnířky Procház-
kové jí byl nejblíž. 

Pokud jde o další text, který si musí 
do Brna připravit, jednalo by se o 
Viktora Dyka. To je právě básník, 

ZLEVA Natálie Chromková – Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, 
Matouš Benda, Berenika Lukášková a Štěpán Kovář - Katolické gymnázium Tře-
bíč. Foto: Antonín Zvěřina

Na kraj postoupili čtyři recitátoři

Byla to hezká náhoda, že obvyklý 
poslechový pořad známého publicis-
ty Jiřího Černého, konaný tradičně v 
Béčku, vyšel letos na den před jeho 
narozeninami. Dopředu vzkázal, že 
se nemají chystat žádné oslavy a jako 
vždycky přijel sám, vlastním vozem a 
jen půlhodiny před začátkem. Publi-
kum disciplinovaně uposlechlo, zato 
se dostavilo snad v nejvyšším počtu za 
všechna ta léta, co muž vysoké postavy 
(v publikaci k jeho předchozímu jubi-
leu nazývaný Velký mokasín) do Tře-
bíče jezdí. 

První Rockování nebo Antidiskoté-
ka, jak se večery s ním většinou nazý-
valy, proběhlo v roce 1983 nebo 1984 
v tehdy mládežnickém klubu Hájek. 
Sedělo se ve velkém sále a „před-
ní pražský disc jockey“ začal tím, že 
rád přijel do kraje Jakuba Demla, 
Jana Zahradníčka a Bedřicha Fučíka. 
Během večera vzpomínal na Vlastimi-
la Třešňáka, který byl v té době v exilu 
ve Švédsku. 

K tomu pustil Mertovu píseň Nebuď 
nikdy sám s podotknutím, že není o 
Třešňákovi, ale o Hutkovi, který žil 
v exilu v Holandsku. Kdyby to někdo 
z účastníků „napráskal“, měli jsme po 
antidiskotékách. Ke cti Třebíčáků se 
tak nestalo ani při dalších Černého 
pořadech na Hájku, ani později v už 

neexistujícím Kulturně výchovném 
zařízení na Koněvce. 

Po roce 1989 jsme už bez obav cho-
dili na Jiřího Černého na Modřínku, 
do malého sálu Národního domu, do 
synagogy, do knihovny, do Divadélka 
pod schody a nakonec do Béčka. Jak 
se střídaly sálky, měnily se i důvody 
obliby Černého poslechových pořa-
dů. V roce 1990 ztratily chuť zakázané-
ho ovoce, s množstvím vyrojivších se 
hudebních časopisů také přestaly být 
nenahraditelným zdrojem informa-
cí a s čím dál jednodušším přístupem 
k nahrávkám (na you tube najdete 
všechno) zmizelo i kouzlo z prohlížení 
vzácných desek. 

Přesto se na Jiřího Černého pořád 
chodí a několik generací pořád zajímá, 
co si myslí, co poslouchá a co pouš-
tí chlapík, který má na zádech čerstvě 
osmdesát křížků. 

A kdo v Béčku chyběl a chtěl by 
vědět, co stojí za to slyšet, ať si vybe-
re z následné nabídky: Buddy Guy, 
Glen Hansard, Ed Sheeran, Korben 
Dallas, Zaz a Charles Aznavour, Nick 
Drake, Petr Linhart, Keith Richards, 
David Bowie, David Gilmour, Jack 
White, Robert Plant, James Harries, 
Nine Simone a polozapomenutý Nick 
Drake ještě jednou. 

 Milan Zeibert

Že jsou koncerty písničkářky jmé-
nem Radůza silným zážitkem, pla-
tí někdy od roku 1999, kdy odložila 
kytaru, připnula si akordeon a našla 
natolik naléhavý výraz, že jí vydržel  do 
dneška. Přesvědčila o tom mnohokrát, 
naposledy při únorovém koncertu 
v rámci Hudebního salonu v Národ-
ním domě. Před zahájením se kdosi 
z publika podivil, že na Radůzu přišlo 
tolik lidí. Já naopak nezažil, že by na 
Radůzu přišlo lidí málo, a pokud by  se 
někdy něco takového mělo stát, byl by 
to asi konec pěkné písničky. 

Možná si Radůzu projektujeme 
každý jinak. Dřív než jsem totiž po 
vystoupení stačil říct, že ji pořád vidím 
s krátkými vlasy a postavou model-
ky (viz obal alba V hoře z roku 2005), 
poznamenala mladší kamarádka, že se 
její současná vizáž divoké lučištnice 
(viz obal alba Gaia z roku 2014) k je-
jím písničkám přesně hodí. Pravdu 
máme oba. Já pro ty nejstarší vznik-
lé ještě pod protektorstvím Zuzany 
Navarové (pod Cestou do Jenkovic je 
dokonce spolupodepsána), ona pro 
ty z posledních tří desek s vypovída-
jícími názvy: Ocelový město, Gaia a 
Marathon. 

Koncert nabídl od obojího. Radůza 
doprovázená tříčlennou kapelou zahá-
jila skladbou Větře můj z alba z roku 
2003, pokračovala písní Jsou (2012), 
z nejnovějšího CD Marathon vybra-
la italskou La Finestra a francouzskou 
Madeleine, vrátila se k zmíněné Cestě 
do Jenkovic (s níž prý členové kapely 
vyrůstali), přeskočila k novince Kapi-
tán Slunce, odtud k nenahranému Nad 
Švermovem a dvěma kouskům z před-
loňského alba Gaia (Skalák a Nomád-
ský stan). 

Mozaiku složenou ze starších a 
nových opustila až před fi nálem: zbru-
su nového Johna Wooda vystřídala 
Odyssea z Ocelového města, tu opět 
nová Tam, kde slunce pokleká a tu zas 
Janine z Marathonu. 

Ne, že by měla Radůza nějakou 
slabší skladbu, přesto k vygradování 
večera trefi la ty nejsilnější. S věrným 
publikem se rozloučila nejprve písní 
Prostři stůl (CD Miluju vás, 2010) a 
pak znovu po každém ze tří přídavků 
Ať není mi líto (CD … při mně stůj, 
2003), Všechno pomine (CD Andě-
lové z nebe, 2001) a ještě jedné novin-
ce s vánočním názvem Josef a Marie. 
 Milan Zeibert 

Chvála síly jménem Radůza

Jiří Černý den před svými 
osmdesátinami potěšil Béčko

který se Berenice líbí. Úplně vyhra-
něného autora ale nemá, od každé-
ho se jí líbí třeba část díla. Jmeno-
vala Jaroslava Seiferta či François 
Villona. Ten, podle ní,  určitě má 
šanci oslovit i současnou generaci ve 
všech věkových kategoriích. Pokud 
jde o prózu, Berenika dává přednost 
starším dílům před dnešními autory. 
Také ona zvažovala herectví. „Mys-
lím si, že jsou povolanější lidi než já,“ 
uvedla skromně. 

Štěpán Kovář si vybral úryvek 
z knížky Karla Poláčka Bylo nás pět. 
„Jedná se o perfektního vypravěče a 
toto dílo ukazuje krásně tu dětskou 
naivitu. A ukázka byla vtipná, vese-
lá. Dříve jsem si vybíral těžší verše, 
tak jsem si řekl, že bych to mohl trošku 
odlehčit,“ svěřil se. To mu poradila i 
jeho učitelská poradkyně. 

„Asi mi ten humor jde líp z pusy,“ 
poznamenal Štěpán. Kontrolní otáz-
ka, četl Štěpán ještě něco od Poláč-
ka? Upřímně se přiznal, že moc 
nečte. Ani u Poláčka to není zrovna 
slavné. Ale slíbil, že to v budoucnu 
napraví. Z humoristů se mu líbí tře-
ba Morgenstern. 

Pokud jde o soutěžní úryvek, určitě 
ho neovlivnil televizní seriál. „Viděl 
jsem ho, líbil se mi, ale nerozhodl,“ 
uvedl Štěpán. Paní učitelka řekla, že 
Štěpánovi vypravěčský humor sedí, 
on poslechnul a postoupil do Brna. 
Také on koketuje s herectvím, ale 
budoucnost má před sebou, zatím 
pevnou představu nemá. „Je to jedna 
z možností. Babička   říká,   komediant 

může být kdokoliv kdekoliv, takže 
mám zadní vrátka pootevřená,“ smál 
se Štěpán. 

Matouš Benda si vybral ukázku 
z knihy Jerome Klapka Jerome Tři 
muži ve člunu. „Vybírám si texty, kde 
se můžu vyřádit, které jsou vtipné,“ při-
pustil. Rozhodně by mu neseděl text 
vážný. „S kolegou jsme na tom podob-
ně,“ vyjádřil se.

Oba společně spolupracují, texty si 
navzájem předříkávají, a řeknou si, 
co by každý jeden z nich mohl zlep-
šit. „Jsme kamarádi, on je sice o dva 
ročníky výš, ale to nám vůbec nevadí,“ 
poznamenal. Proto ho i těší, že oba 
uspěli a oba pojedou do Brna. A těší 
ho i skutečnost, že z Katolického 
gymnázia se soutěže zúčastnili čtyři 
studenti a tři postoupili do Brna. 

Matouš netajil, že před škol-
ním kolem celou soutěž podcenil. 
Dokonce text dvakrát zcela zapo-
mněl. To ho přimělo k dopilování. 
„Opakování, matka moudrosti. Jdu 
po městě a opakuji si text. Lidi na mě 
koukaj udiveně, ale to nevadí. Říkám 
si to, kdykoliv mám čas,“ usmíval se 
Matouš. A herectví? „Asi by mě bavi-
lo,“ uzavřel Matouš.  


