
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Výsledková listina soutěže „E. A. Poe´s Raven“ 
a „Rabe Ralph von Christian Morgenstern“ 

(virtuální ročník 2021, úložiště videí na www.spse.cz) 

 
pořádá JUKON a LV ve spolupráci s British Centre a SPŠE Pardubice 

 
Porota: Mgr. Irena Jozífová (učitelka SPŠE), Mgr. Zdena Kučerová (emeritní 
ředitelka ZUŠ Choceň), Ing. Richard Neugebauer (Slezská univerzita Opava), 
Mgr. Martin Dzingel (prezident LV a zástupce hlavního sponzora) Jaroslav 
Moravec (skladatel, kytarista a zpěvák)   
  
Zpěv sólo do 15 let 

 
1.  Adéla Vrátilová ......................................... ZUŠ Vysoké Mýto  
2.  Michaela Jurková ...................................... Dvořákovo gym. Kralupy n.Vlt. 
3.  Elen Shánělová ......................................... ZUŠ Vysoké Mýto 
   
Zvláštní cena poroty: Tereza Kučerová .......... ZUŠ Choceň 
Zvláštní cena poroty: Dominik Hošek ............ ZUŠ Vysoké Mýto 
Zvláštní cena poroty za nejlepší video: .......... Michaela Jurková G. Kralupy n.Vlt. 
 
Zpěv sólo nad 15 let 

 
1. - 2.   Nela Kouřimová  ................................ ZUŠ Vysoké Mýto 
1. - 2.  Kamila Procházková ............................ Gymnázium Kralupy nad Vltavou   
3.         Tereza Musilová .................................  ZUŠ Choceň 
 
Zvláštní cena poroty: Zdeněk Picpauer  ......... Delta Pardubice 
 

 

 

 

 „E. A. Poe´s Raven“ 

a „Rabe Ralph von 

Christian Morgenstern“  

 



  
 
Zpěv skupiny do 15 let 

   
1. Tereza a Jiří Kučerovi ................................. ZUŠ Choceň  
 
 
Zpěv v německém jazyce 

 
Čestné uznání – Zdeněk Picpauer .................. Delta Pardubice 
 
      
Recitace sólo v anglickém jazyce do 15 let                          

 
1.  Anděla Anna Skořepová ............................ ZŠ Noe Pardubice 
2.  Tomáš Rykr ............................................... ZŠ Kostelec nad Orlicí                       
 
Recitace sólo v anglickém jazyce nad 15 let 

 
1. Štěpán Janatka .......................................... SPŠE Pardubice 
2. Tomáš Peštál ............................................. SPŠE Pardubice   
3. Martina Klejchová ..................................... SZVŠ Lanškroun 
 
Recitace sólo v německém jazyce do 15 let 

 
1.  Veronika Sáblová ...................................... Gymnázium Kralupy nad Vltavou  
    
                                                 
Recitace sólo v německém jazyce nad 15 let 

 
1.  Jakub Veselý ............................................. SPŠE   Pardubice – absolutní vítěz 
 
 
 Krátký dramatický výstup (sloučená kategorie) 

 
1.  Kristýna Kubová ........................................ ZŠ M. Choceňského Choceň 
2.  Kryštof   Kubový ........................................ Gymnázium Vysoké Mýto 
 
 



Vážení a milí soutěžící, milé kolegyně! 
 
Moc děkujeme za to, že jste v sobě našli dost síly a energie na to, abyste se 
nepoddali všeobecné „blbé náladě“, a naopak vytvořili něco krásného 
a pozitivního. 
 
V tomto ročníku bylo výjimečné téměř všechno, rozhodli jsme se proto vyhlásit 
ještě absolutního vítěze bez ohledu na kategorie – Jakuba Veselého ze SPŠE 
Pardubice, který získal maximální možný počet bodů, což se stalo za dobu 
trvání soutěže poprvé. Máme velkou radost z toho, že vítězem je právě 
soutěžící v kategorii recitace v německém jazyce nad 15 let, a doufáme, že to 
inspiruje další žáky a studenty k tomu, aby se rozhodli zarecitovat německý text 
nebo zazpívat německou píseň. 
 
Asi vás nepřekvapí, že koncert vítězů se za nepříznivé epidemické situace 
s největší pravděpodobností konat nebude. Rádi bychom vám však předali ceny 
v důstojných podmínkách – stane se tak s největší pravděpodobností ve čtvrtek 
15. dubna mezi 10. a 12. hodinou ve foyeru Evropského spolkového domu. 
Podrobnosti vám ještě sdělíme, vy nám pak napište, zda se budete moci 
slavnostního vyhlášení zúčastnit. 
 
Doufám, že příští ročník soutěže se bude konat tradičním způsobem, do té doby 
vám přeji hodně síly a těším se na setkání s vámi. 
 
 
 
 
Mgr. Marie Albrechtová 
Vedoucí organizačního týmu soutěže 
 
 
V Pardubicích, 18. března 2021 


