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I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY 

Smyslem přehlídky je nesoutěžní formou přehlídkových vystoupení prezentovat různé 

formy a způsoby výchovné a umělecké práce dětských folklorních souborů a skupin Čech, 

Moravy a Slezska, vytvořit prostor pro předávání zkušeností, vzájemnou inspiraci 

a kontakty dětí i vedoucích, a tím přispět k uchovávání tradic lidové kultury s ohledem 

k lokální příslušnosti dětí i plnění usnesení vlády ČR č. 571 z 11. 6. 2003 ke Koncepci 

účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice. 

Systém postupových přehlídek je nastaven s přihlédnutím k aktuálnímu stavu oboru tak, 

že ve folklorním regionu Čechy spojuje jednotlivé kraje, zatímco na Moravě a ve Slezsku 

respektuje jednotlivé folklorní regiony. 

II. PODMÍNKY ÚČASTI 

Přehlídek dětských folklorních souborů se mohou zúčastnit všechny dětské folklorní 

soubory a skupiny z České republiky, jejichž členové nepřesáhnou průměrný věk 15 let. 

Vystoupit mohou i děti předškolního věku. Na přehlídkách se neurčují věkové kategorie. 

Soubory mohou přihlásit i více (věkově rozlišených) skupin svého kolektivu. Dětský 

hudební doprovod je vítán. Při vystoupeních je možno použít také doprovod dospělých 

hudebníků, případně netradiční hudební doprovod (kytara, klavír, ozvučné předměty 

atd.), v nezbytně nutném případě playback. 

Počet dětí a doprovodu z řad dospělých u souboru doporučeného na celostátní přehlídku 

nesmí přesáhnout 30 osob. Doprovází-li kolektiv dětská muzika, je možné po dohodě 

s pořadateli celostátní přehlídky zvýšit počet členů souboru až na 35 osob. Časový limit 

jednotlivých vystoupení je 10 minut. Vystoupení nesmí být kratší než 3 minuty. Soubor 

může vystupovat s programem, s nímž se už v minulosti účastnil celostátní přehlídky, až 
po uplynutí 5 let. 

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH 
Oblastní kola postupových přehlídek proběhnou v těchto termínech: 

Brno a okolí - 14. 4. 2019 - kulturní dům Charbulova 231/3 v Brně - Černovicích. – 

pořadatel: Sdružení přátel folkloru v Brně, Charbulova 231/3, 618 00 Brno tel.: 
603420017, e-mail: m.zelinka@folklornet.cz  

Podluží  - 7. 4. 2019 – kulturní dům Moravská Nová Ves – pořadatel Pavel Časný – 
602 388 322  

Kyjov – Strážnice – Hanácké Slovácko –  31. 3. 2019 – kulturní dům Dambořice, …. 
Adéla Klingelová….776806313, pořadatel: folklorní soubor Salajka Vilém Trumpeš 

Horňácko – 6. 4. 2017 – KD Lipov – pořadatel ZŠ Lipov,  

Odborná porota – lektorský sbor vybere z účinkujících dva kolektivy bez udání pořadí a 

jednoho náhradníka pro postup do krajského kola, které proběhne 27. dubna 2019 v 

Kyjově. V případě nedostatečné úrovně má lektorský sbor právo počet postupujících 

souborů snížit nebo v krajním případě nedoporučit žádný soubor k postupu do krajského 
kola přehlídky. 

Součástí přehlídky je rozborový seminář s vedoucími souborů, vedený lektorským 

sborem. Jeho smyslem je formou veřejné diskuse (besedy) seznámit vedoucí souborů 
s klady i problémy vystoupení s cílem kvalifikovaně a citlivě poradit a inspirovat. 
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IV. HODNOCENÍ A JEHO KRITÉRIA 

Lektorský sbor bude provádět svá rozhodnutí v lichém počtu členů na základě těchto 
kritérií: 

 výběr materiálu vzhledem ke zvolenému tématu (okruhu zvykosloví apod.), 

k věku dětí a k regionální příslušnosti v souvislosti s užitým materiálem, 

krojovému vybavení, nářečí apod. 

 pohybová připravenost dětí: tanečnost, hudebnost, zpěvnost, zvládnutí taneční 

techniky; 

 provedení: estetický a přirozený projev dětí; 

 zdůraznění pohybové složky vystoupení; 
 scénické zpracování; 

Pokud má soubor vlastní dětskou hudbu, je třeba ji hodnotit na základě těchto kritérií 

a zvlášť ji ocenit; obdobně u zpěváků. 
V rámci přehlídky budou zvláště oceněny inspirativní momenty vystoupení. 

Organizátor příslušné oblastní přehlídky zašle vyplněné návrhové listy společně 

se zápisem z postupové přehlídky dětských folklorních souborů pořadateli krajského kola 

přehlídek Návrhové listy jsou přiloženy. Bývá dobrým zvykem zápis doplnit 
videozáznamem z přehlídky. 

V. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen, nebo může být 

přehlídka odvolána. 

 

 
Pořadatelem krajského kola přehlídky je: 
 
Společnost pro lidové tradice, z.s. 
Charbulova 231/3, 618 00 Brno 
Tel.: 603420017 
e-mail: lidovetradicejmk@centrum.cz  
  

mailto:lidovetradicejmk@centrum.cz

