
 
 
 Regionální kolo soutěže v umění komunikace 
 
   23.února 2011 proběhlo v Plzni Regionální kolo soutěže Mladý Demosthenes – umění 
komunikace. A jak probíhalo? Vyjížděly jsme z Klatov  v 7:00.. V Plzni jsme s Evou a  s pí. 
Červenou nastoupily do trolejbusu, ten nás dovezl až ke Gymnáziu L. Pika, kde se soutěž 
konala. Zazvonily jsme a vešly, vstoupily jsme do třídy AO3, kde jsme se u dveří musely hned 
zapsat a vylosovat si číslo pořadí projevů. Prohlížely jsme si listy, na kterých jsme měly 
napsané své příběhy. Kolem deváté hodiny, kdy měla soutěž začít, nás mile přivítala paní 
Adámková - moderátorka, která celou soutěž pořádá. 
 

                                                              
 
   Nejdříve jsme všichni společně procvičili náš dech, postavili jsme se do kruhu a začali dělat 
cvik na prokrvení mozku,  jmenoval se Lokomotiva. Nohy jsme měli natažené a rukama jsme 
se měli dotknout země. Pak jsme se měli pomaloučku, obratel po obratli zvedat a přitom se 
hluboce nadechovat. Až jsme byli rukama úplně nahoře, opět jsme, ale teď už jako ,,hrušky“, 
spadli rukama na zem, toto jsme opakovali asi 5 krát, až se nám zatočila hlava. Dále bylo 
cvičení Vysavač na posílení horních rtů (asi nemusím popisovat, jak vypadalo). Nejdůležitější 
ale bylo, jak máme stát, mluvit – ono se totiž i toto hodnotilo. Měli jsme stát rovně, nekolébat 
se, pohledem neuhýbat, nesměli jsme se dívat  do země či stropu ���� . Ruce jsme měli mít volně 
natažené podél boků (nedávat si je za záda) a nedávat v pěsti (,,nosit tašky“), ani v trošky. Měli 
jsme výborně artikulovat a trochu se usmívat. Pak jsme každý o sobě řekli tak čtyři věty, aby 
nám mohla pí. Adámková poradit, v čem děláme chyby, třeba že polykáme koncovky…. 
   Teď už jsme se konečně dostali k samotné soutěži. Na řadu jsme přicházeli podle 
vylosovaných čísel, takže jsme byly smíchané kategorie 12-13 a 14-15 let. Bylo nás 12, asi 
 z každého regionu 2 nebo 3 soutěžící. Já jsem přišla na řadu jako čtvrtá. Přišla jsem před 
,,světla reflektorů“, představila jsem se a začala vyprávět vlastní vymyšlenou pohádku „Růžová 
Kšiltovka“. Je něco na způsob Červené Karkulky, ale  v moderní době. Za dalších pár 
soutěžících přišla na řadu Eva Parlásková z kvarty A. Měla krásný projev o své největší zálibě - 
volejbalu. Když  porota vyslechla  všechny soutěžící, museli jsme všichni na půl hodiny odejít 
z místnosti. V tomto čase jsme se mohli nasvačit, poohlédnout se po gymnáziu a sdělit si dojmy. 
Potom nás svolali k vyhlašování výsledků, nastala chvíle napětí. Pí. Adámková nás seznámila 
 s podmínkami postupu do krajského kola a pak vyhlásila 2. místo nižší kategorie. Získala ho 
studentka  přeštického gymnázia. Studentka dostala od poroty diplom a taštičku s dárky. Dále 
se vyhlašovalo 1. místo. I když jsem nevěřila očím ani uším, vyhrála jsem!!! Celá červená jsem 
došla k porotcům a ti mi blahopřáli a dali mi také tašku s dárky. Teď musím splnit podmínku 
účasti do krajského kola, čeká mě natáčení DVD záznamu. Eva sice neměla takové štěstí, ale 
také získala pěkné umístění, skončila na krásném 2. místě v kategorii 14 – 15 let. 
    Obě jsme odjížděly s dárky a s  úsměvem na tváři zpět do Klatov. 

                                                                                                                          Terezie Žáková, SA 


