
 
 

Propozice na krajskou postupovou přehlídku dětských divadelních souborů 
v Moravskoslezském kraji 

 „OSTRAVSKÉ ŠUPINKY 2015“ 
18. dubna 2015, Kulturní dům Michálkovice 

Československé armády 309/101, 715 00 Ostrava-Michálkovice 
v rámci 44. ročníku celostátní přehlídky DĚTSKÁ SCÉNA 2015 ve Svitavách 

 
Propozice 
I. Charakteristika a poslání přehlídky 

Krajské přehlídka dětského divadla je přehlídka nejzajímavějších 
a nejinspirativnějších inscenací dětských divadelních souborů z Moravskoslezského kraje. 
Inscenace jsou vybírány z oblastních (okresních) postupových přehlídek, popř. obvodních 
městských kol.  

 
Pořadatel krajské přehlídky „OSTRAVSKÉ ŠUPINKY 2015“:  
Divadlo Devítka, Pustkovecká 367/25A, 708 00 Ostrava - Pustkovec 
Kontakt: Petr Rada, tel.: 603 434 550, e-mail: supinky@centrum.cz, www.buchary.cz/supinky 
 
Organizační partner pořadatele: O. S. ŠUPINY, Jiří Sekáč, tel.:731 449 751 

 
Místo konání krajské přehlídky OSTRAVSKÉ ŠUPINKY 2015: 
Kulturní dům Michálkovice, Československé armády 309/101, 715 00 Ostrava-Michálkovice,  
 
Termín konání: 18.4. 2015.  
 
 
II. Podmínky účasti 

Přehlídky se mohou zúčastnit dětské divadelní, loutkářské a recitační soubory působící 
při jakékoliv školské či kulturní instituci (ZUŠ, DDM, SVČ, ZŠ, víceleté gymnázium, 
kulturní středisko…) nebo samostatně. Tyto soubory by měly být složeny alespoň ze 3/4 
z žáků základních škol či odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Soubory se mohou 
s jednou inscenací zúčastnit pouze jedné krajské přehlídky. 

Lektorský sbor oblastních postupových přehlídek nominuje pouze jeden soubor 
s přímým postupem do krajského kola. V případě, že se na oblastní přehlídce vyskytnou další 
kvalitní a inspirativní inscenace, může je doporučit programové radě krajského kola do širšího 
výběru (maximálně 2 soubory). Programová rada může při sestavování programu krajské 
přehlídky přihlédnout i k pořadí doporučenému lektorským sborem oblastního kola. Pokud je 
pořadí navrženo, slouží pouze interním potřebám programové rady a není vhodné, aby bylo 
zveřejňováno. Programová rada krajské přehlídky rozhodne o dalších účinkujících na základě 
počtu souborů nominovaných z oblastních kol. 

 
Uzávěrka doručení přihlášek je 24.3. 2015. Za přijaté budou považovány 

přihlášky doručené k termínu uzávěrky ve své kompletnosti, tj. včetně všech 
požadovaných příloh.  
K přihlášce je nutné dodat tyto přílohy: 
V elektronické podobě (doc, docx – texty; jpg, tiff - foto): 
 - přihlášku na přehlídku vč. nominace/doporučení poroty 
 - stručné slovo o souboru (10 – 15 vět) 
 - stručné slovo o autorovi představení  

- stručné slovo o představení - žánr, charakteristika hry, stručný obsah… 
- osoby a obsazení  

 - foto inscenace (3 - 5 ks) – pokud existuje 



 
 

   
V tištěné podobě: 
 - přihlášku na přehlídku vč. nominace/doporučení poroty a podpisu zástupce 
 - potvrzení o vyřešení autorských práv (viz. příloha „Prohlášení o právech“) 
 
 
 
III. Organizace a průběh 
1) Program krajské přehlídky stanoví organizátor krajské přehlídky na základě zaslaných 

přihlášek s nominací nebo doporučením z oblastních kol. Hodinu jednotlivých představení 
oznámí všem přihlášeným souborům organizátor do 10.4. 2015. 

2) Odborná porota této přehlídky je tvořena z řad divadelních odborníků a s letitou praxí 
dramatickou výchovou dětí. Rozbory představení s lektory budou o přestávkách mezi 
jednotlivými představeními a na závěr bude souhrnné hodnocení všech zúčastněných 
souborů. 

3) Pořadatel krajské přehlídky může na základě rozhodnutí lektorského sboru (poroty) 
navrhnout programové radě celostátní přehlídky DĚTSKÁ SCÉNA nejvýše jeden 
divadelní soubor k přímému postupu na celostátní přehlídku. V případě, že se na přehlídce 
vyskytnou další kvalitní a inspirativní inscenace, může je doporučit programové radě DS 
do širšího výběru. 

4) Organizátor přehlídky nehradí účinkujícím náklady na cestovné ani jiné vzniklé náklady, 
ale ani nepožaduje žádný vstupní poplatek. Případné částečné proplacení cestovních 
náhrad je závislé na získání účelové dotace/grantu. 

5) Účastníci přehlídky mají vstup do sálu na konání všech představení přehlídky zdarma. 
6) Hrací prostory v KD Michálkovice na krajské přehlídce OSTRAVSKÉ ŠUPINKY: 

- jeviště: délka 6,8 m, hloubka 6,5 m, výška 6,0 m; forbína : 10 x 2,5 m 
- jiný prostor – sál: délka sálu 16,3 m, šířka sálu 10,3 m, výška sálu 8 m 
- ozvučení: mixážní pult s možnost připojení PC 
- osvětlení: ze sálu 3+3 světla, nad jevištěm 9 světel 
- opona, tahy, zákryty, pianino 

 
 
IV. Kontakty 
 
Pro písemnou komunikaci: 
Divadlo Devítka, Pustkovecká 367/25A, 708 00 Ostrava - Pustkovec 
 
Pro elektronickou komunikaci: 
supinky@centrum.cz 

 
 
 

Zpracoval: Petr Rada 
Divadlo Devítka, 15.10. 2014 

tel.: 603 434 550 
 
 
 
 
 

 


