
Krásný dobrý den na začátku roku 2019. 
  
Jmenuji se Jana Mifková a jsem garantkou recitační části Dětské scény v našem okrese. V 
této záležitosti se mnou budete komunikovat. 
  
Doufám, že váš rok 2019 začal úspěšně. Dovolte mi nejprve, abych vám poděkovala za 
přípravu vašich žáků a studentů a také poděkovala za organizaci školních kol, za doprovázení 
vašich žáků a studentů i za vedení mladých lidí ke krásnému slovu a kultivovanému projevu. 
  
Dětská scéna 2019 oblastní kolo ve Žďáru nad Sázavou proběhne 27. 2.2019 od 
8.00 hodin v sále LDO (koncertním sál) ZUŠ  Žďár nad Sázavou. Propozice v příloze. 
Dětská scéna 2019 okresní kolo ve Žďáru nad Sázavou proběhne 27. 3.2019 od 
8.00 hodin v sále LDO (koncertním sál) ZUŠ  Žďár nad Sázavou. Propozice v příloze. 
 
Ráda bych a přeji si, aby se obě naše letošní recitační setkání vydařila a uskutečnila se v 
přátelské a poklidné atmosféře. 
  
Přihlášky postupujících recitátorů do oblastního kola si od vás prosím do 
22.2. 2019 nejpozději, 
přihlášky postupujících recitátorů do okresního kola si od vás prosím do 
20.3. 2019 nejpozději, 
nejlépe v elektronické podobě - na níže uvedený email, 
(případně poštou v tištěné verzi na adresu: MgA. Jana Mifková, ZUŠ Františka Drdly - 
LDO, Doležalovo nám. 7/974, 591 01 Žďár nad Sázavou). 
 
SEZNAM ZAŘAZENÝCH RECITÁTORŮ pro okresní kolo vám zašlu ještě před jeho konáním. 
Děti, které recitují nesoutěžně jsou viditelně označeny. 
  
V případě potřeby jakýchkoliv nejasností, komplikací, dotazů apod. mne 
kontaktujte na jana_m11@hotmail.com nebo na tel.čísle 777 046 313 (osobní tel., nejlépe 
9.00 - 12.00). 
  
Důležité upozornění: 
Podmínkou zařazení recitátora do oblastního i okresního kola bude řádně a v 
termínu vyplněná přihláška, včetně emailového kontaktu a telefonického spojení na 
recitátora i jeho doprovod a přiložené texty - 1.+ 2. kategorie 1. text, 3.+ 4.kategorie 2 
texty !!!, každý od jiného autora.) Předpokládaný konec bývá kolem 15-16 hodiny. Záleží na 
počtu recitátorů a okolnostech. 
 
!!! PROSÍM 3. a 4. kategorii: DODEJTE DRUHÉ TEXTY NEBO VÁS BUDU MUSET, AČ 
NERADA, VYŘADIT Z PŘEHLÍDKY. Stačí čitelná verze mailem (jana_m11@hotmail.com). 
  
Doprovod recitátora - Prosím, aby recitátory, pokud možno, doprovázeli pedagogové, kteří s 
dětmi na přednesu pracují. Přehlídka je inspirativním setkáním a velkou osobní 
nepřenositelnou zkušeností. 
  



Doporučení: Je vhodné si odhlásit obědy, vzít velkou svačinu, a počítat s celým dnem. V 
okresním kole děti dostanou menší svačinu a občerstvení, v kole oblastním nikoliv. 
 
PŘEHLÍDKA NEMÁ BÝT HONIČKA, ale vzájemným setkáním a inspirací nejen pro děti, ale i 
pro (pedagogický) doprovod. Přihlášením na přehlídku se recitátor a doprovod zavazuje k 
účasti celého programu. Děkuji za pochopení. 
Moc se na vás těšíme a věříme, že program pro vás bude inspirativní, obohacující a 
plnohodnotný. 
  
Postup do okresního/krajského kola 
POSTOUPIT do okresního / krajského kola MOHOU POUZE 2 recitátoři z kola 
oblastního/okresního, které doporučí odborný lektorský sbor. Pořadí se neurčuje. Lektorský 
sbor také může určit 1 náhradníka pro případ, že někdo z přímých postupujících onemocní! 
  
Lektorský sbor tvoří lidé zabývající se přednesem, dramatickou výchovou či jinou formou 
mluveného projevu.  
  
Předběžný harmonogram - může se změnit! 
07.30 - otevření ZUŠ pro přijíždějící recitátory s doprovody 
08.00 - 08.30 prezence 
08.30 - 09.00 společné rozehřání, naladění a hlasová rozcvička pro recitátory, zahájení 
09.00 - 09.30 recituje II. kategorie 
09.30 - 09.45 přestávka a příprava I. kategorie  
09.45 - 10.15 recituje I. kategorie 
10.15 - 10.45 porada lektorského sboru, zážitkový program pro recitátory, vzdělávací 
program pro pedagogy a doprovod/diskuzní klub 
10.45 - 11.00 přestávka 
11.00 - 11.20 inspirativní představení  
11.20 - 11.30 vyhlášení I. a II. kategorie, příprava III. kategorie 
11.30 - 12.15 recituje III. kategorie 1. texty 
12.15 - 12.30 přestávka a příprava IV. kategorie 
12.30 - 13.15 recituje IV. kategorie 1. texty 
13.15 - 13.30 porada lektorského sboru 
13.30 - 14.00 III. a IV. kategorie 2. texty 
14.00 - 14.45 zážitkový program pro recitátory, vzdělávací program pro pedagogy a 
doprovod/diskuzní klub 
14.45 - 15.00 vyhlášení III. a IV. kategorie 
15.00 - 16.00 individuální/skupinové konzultace, reflexe a dialog s lektorským sborem - pro 
postupující povinné!!! 
16.00 předpokládaný konec a rozloučení 
  
K programu: 
V čase, kdy se bude lektorský sbor zabývat již proběhnuvšími přednesy, bude pro recitátory a 
doprovod připraven zážitkový nebo vzdělávací program. 
Po přednesech bude pro děti a doprovod veden diskuzní klub. 
  



Předpokládané vyhlášení výsledků proběhne pro 1. a 2. kategorii po odrecitování a poradě 
lektorského sboru, pak bude pokračovat 3.+ 4. kategorie. Její vyhlášení pak proběhne opět 
po odrecitování, poradě lektorského sboru. 
  
Propozice přehlídky přikládám v příloze. 
 
Co s sebou: určitě je vhodné, aby si recitátor vzal dostatečnou svačinu a 
občerstvení, pohodlné oblečení bez zbytečných obrázků, výrazných a blýskavých nápisů, 
který koresponduje s přednesem a tak jej podpoří, vhodné přezůvky. 
Přezůvky jsou vhodné a doporučuji je i doprovodu. Chůze v hadrových nebo igelitových 
návlecích není nic moc. 
Občerstvení pro pedagogy a doprovody: Ve vstupní hale ZUŠ je automat na teplé nápoje. 
Pokud bude v našich silách, rádi vám kávu nebo čaj uvaříme i my. 
 
Cestovné pro okresní kolo (oblastní nic) bude proplácet paní Lánová při prezenci od 8.00 
hodin. Při prezenci okresního kola rovněž recitátor obdrží malé občerstvení. 
  
Závěrem 
Samozřejmě, že plány jsou jedna věc a skutečnost věc druhá. Já za sebe vám mohu slíbit, že 
se budu snažit, aby změn bylo co možná nejméně, nejlépe žádná.  A pokud přece jen ano, tak 
ku prospěchu našich akcí. Vám, recitátorům i lektorskému sboru přeji hladký průběh a 
příjemnou přátelskou atmosféru. 
  
Děkuji, že jste můj mail dočetli až do konce. Pevně věřím, že vám všechny informace usnadní 
přípravy a že jsem na nic důležitého nezapomněla. A pokud ano, víte, kde mě zastihnete. 
  
Přeji pěkné sluníčkem prozářené skoro jarní dny. Jana Mifková, garant přehlídky 
 


