
 

 

Propozice na postupovou přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla Moravskoslezského kraje 

OSTRAVSKÉ BUCHARY 2023 
28. března - 1. dubna 2023, Kulturní dům Michálkovice 

v rámci celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní Piknik Volyně 

PROPOZICE 

I. Charakteristika a poslání přehlídky 
Krajská přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla Ostravské Buchary je 
koncipována jako krajská soutěžní přehlídka amatérských divadelních souborů dospělých, které 
ve své inscenační praxi reflektují zákonitosti divadla jako uměleckého druhu a jejichž adresátem 
je dospělé publikum. 

Pořadatel krajské přehlídky Ostravské Buchary 2023:  
Divadlo Devítka, spolek, Radniční 574/52, 715 00 Ostrava – Michálkovice 
Kontakt: Tamara Tomášková, tel.: 737 517 808, e-mail: buchary@centrum.cz, www.buchary.cz 

Místo konání krajské přehlídky Ostravské Buchary 2023: 
Kulturní dům Michálkovice, Československé armády 309/101, 715 00 Ostrava-Michálkovice  

Termín konání: 28.3. - 1.4. 2023.  
 
II. Podmínky účasti 

Přehlídka umožňuje účast divadelních souborů v těchto třech kategoriích: 
1. soubory, které uplatňují principy hereckého divadla dramatické postavy, jejichž inscenace 

vycházejí z textů dramatických autorů; 
2. soubory využívající různých principů hereckého divadla, jejichž inscenace vycházejí 

z nejrůznějších zdrojů tzv. otevřené dramaturgie; 
3. souborů hudebního divadla. 

 
Tvůrce nebo spolutvůrce inscenace zařazené do programu postupové přehlídky se nemůže stát 
členem odborné poroty této přehlídky. V případě porušení tohoto ustanovení bude tato inscenace 
vyloučena z jednání programové rady vyššího stupně přehlídky. 

Každý soubor se může zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné přehlídky, která je postupovou 
pro celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní Piknik Volyně. 
Toto omezení neplatí jen pro jednu sezónu. 

 

Uzávěrka doručení přihlášek je 13.1.2023. Za přijaté budou považovány přihlášky doručené 

k termínu uzávěrky ve své kompletnosti, tj. včetně všech požadovaných příloh.  

K přihlášce je nutné dodat tyto přílohy, které budou sloužit pro informaci poroty a prezentaci 
souboru široké veřejnosti do programové brožury: 
 
Vše pouze v elektronické podobě: 
 - přihláška-evidenční list inscenace – vyplněný pdf soubor 
 - příloha č.1 - Čestná prohlášení – kopie (scan) vč. jména a podpisu zástupce souboru 
 - příloha č.2 – Souhlas se zpracováním osobních údajů – vyplněný a podepsaný vedoucím 
   souboru, který je uveden v přihlášce – kopie (scan) 
 - textovou předlohu inscenace - bude sloužit pro účely poroty (je vyžadována verze 
           po všech změnách, které soubor s texty provedl) 
 - fotografie inscenace, použitelné pro tisk a propagaci (3 - 5 ks) - jpg, tiff 
- dokument(y) prokazující, že soubor má pro uvádění díla vyřešeny všechny 
  autorsko-právní náležitosti dle platného znění autorského zákona (kopie licenční  
  smlouvy, smlouva o provozování díla apod., v případě autorské hry smlouva  
  o bezplatném uvádění hry – pdf) 

 



 

 

 

 III. Organizace a průběh 

1) Program krajské přehlídky stanoví organizátor krajské přehlídky na základě: 
–  výběru ze zaslaných přihlášek divadelních souborů; 
–  počtu přihlášek divadelních souborů; 
–  časového harmonogramu sestavení a složení scény; 
–  dalšího doprovodného programu přehlídky; 

Datum a hodinu jednotlivých představení oznámí všem přihlášeným souborům mailem organizátor 
po ukončení výběrového řízení v měsíci únoru 2023. 
 
2) V rámci krajské přehlídky jsou realizovány rozborové semináře. Soutěžní představení bude 
hodnotit odborná porota. Rozborové semináře jsou přístupné nejen všem účastníkům přehlídky, ale 
i veřejnosti. 
V závěru přehlídky jsou oceněny nejlepší výkony a inscenace a provedeny nominace a doporučení 
na „Celostátní přehlídku Divadelní Piknik Volyně 2023“, na které budou porotou doporučeni nejlepší 
a nejpodnětnější inscenace k účasti na Jiráskově Hronově 2023. Odborná porota krajské přehlídky 
amatérského činoherního a hudebního divadla Ostravské Buchary je zmocněna k uplatnění návrhů 
inscenací do programu „Celostátní přehlídky Divadelní Piknik Volyně 2023“ dle příslušných 
ustanovení jeho propozic.  
 
3) V rámci přehlídky bude organizátorem pořízen technický videozáznam každé inscenace. Tento 
záznam bude využit výhradně pro účely programové rady celostátní přehlídky Divadelní Piknik 
Volyně 2023 a nebude nikde zveřejňován ani archivován. Případný nesouhlas souboru s pořízením 
tohoto záznamu nemá vliv na účast na přehlídce. 
 
4) Organizátor přehlídky nehradí účinkujícím náklady na cestovné ani jiné vzniklé náklady, ale ani 
nepožaduje žádný vstupní poplatek. Případné proplacení honoráře za vystoupení 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 BUCHARY: 
- jeviště: délka 6,8 m, hloubka 6,5 m, výška 6,0 m; forbína : 10 x 2,5 m 
- jeviště pokryto kobercem, není možno používat vruty 
- jiný prostor – sál: délka sálu 16,3 m, šířka sálu 10,3 m, výška sálu 8 m 
- ozvučení: mixážní pult s možností připojení PC nebo notebooku přes USB 
- osvětlení: ze sálu 3+3 světla, nad jevištěm 9 světel 
- opona (ruční ovládání), tahy, zákryty 
 
7) Možnosti ubytování - pořadatel ubytování nezajišťuje 
 
IV. Kontakty 
Korespondenční adresa pro písemnou komunikaci: 
Divadlo Devítka, spolek 
Radniční 574/52, 715 00 Ostrava – Michálkovice 
 
Pro elektronickou komunikaci: 
buchary@centrum.cz 

Zpracovala: Tamara Tomášková 
Divadlo Devítka, spolek 24.10. 2022, revize dne 23.11.2022 

tel.: 737 517 808 


