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Oblastní předsednictvo Svazu českých divadelních ochotníků z.s. – jižní Morava 
Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace  

Klub přátel umění v České republice, z. s. 
vydávají   

 

PROPOZICE 
regionálních divadelních přehlídek 
 

DIVADELNÍ HOBBLÍK 2022 | 24. – 27. 3. 2022 

Krajská přehlídka amatérských činoherních a hudebních divadel  
s doporučením na celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního 

divadla Divadelní Piknik Volyně 2022. 
 

MUMRAJ! 2022 | 24. – 27. 3. 2022 

Krajská přehlídka studentských souborů (pro věk účastníků 15 - 26 let) 
s doporučením na celostátní přehlídku studentských divadelních souborů Mladá 

scéna Ústí nad Orlicí.  
  

Pořadatelé  Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace 
Horní Valy 3747/6, 695 01 Hodonín 
IČO: 136 94 821, DIČ: CZ699001303 

Tel.: 518 309 411, e-mail: dkhodonin@dkhodonin.cz / www.dkhodonin.eu  
Oblastní předsednictvo Svazu českých divadelních ochotníků z.s. – jižní Morava 

Klub přátel umění v České republice, z. s.  
 

Spolupracuje Studentský parlament Hodonín   
Divadelní soubor Svatopluk 

 
Místo konání Dům kultury Hodonín, Horní Valy 6 
 

Termín přehlídek    24. – 27. 3. 2022 

 
Přihlášky  Přihlášky na přehlídku musí být doručeny do 31. ledna 2022 

 
Ředitel přehlídek  Mgr. BcA. Adam Procházka, ředitel Domu kultury Hodonín, 

příspěvková organizace  
 

Odborná garance Oblastní předsednictvo SČDO, z. s. – jižní Morava 
 

Odborná porota  Bude jmenována Oblastním předsednictvem SČDO – jižní 
Morava 
a Klubem přátel umění v České republice, z. s 

http://www.dkhodonin.eu/
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Harmonogram přehlídek 
DIVADELNÍ HOBBLÍK   

Hrací čas od 24. března do 27. března 2022 – večerní, případně odpolední představení.   
Rozbor odehraných představení odbornou porotou bude probíhat vždy po představení dle hracího plánu. 

Předání cen a doporučení k postupu v neděli 27. března 2022 
Termíny představení budou upřesněny dle počtu přihlášených souborů (viz. hrací plán).  
 

MUMRAJ!   
Hrací čas je vymezen od 24. března do 27. března 2022 dopoledne, případně odpoledne.  

Rozbor odehraných představení odbornou porotou bude probíhat vždy po představení dle hracího plánu. 
Předání cen a doporučení k postupu v neděli 27. března 2022. 

Termíny hraní budou upřesnění dle počtu přihlášených souborů (viz. hrací plán).  
 

Věcné ceny a čestná uznání soutěžních přehlídek 

● za nejlepší inscenaci, 

● za režii, scénu, hudbu, kostýmy, 

● za herecký mužský a ženský výkon, 

● cena za mladý talent 

● ceny ObP SČDO 
Odborná porota má právo některá ocenění i návrhy na doporučení k postupu neudělit.  

 
Technické podmínky 

Soutěžní představení bude hráno na jevišti (rozměry: šířka 14 m – lze zúžit, hloubka 7 metrů). Jeviště je 
vybaveno světelným parkem a zvukovou aparaturou. 
Úpravu jeviště a technické podmínky lze dohodnout s  pořadateli. Zúčastněné soubory mají možnost 

přenocovat ve vlastních spacích pytlích na balkoně kulturního domu. Propagaci souborů a sponzorů lze 
umístit na panelech v předsálí Kulturního domu. 

 
Podmínky účasti (viz příloha – soupis propagačních a informačních materiálů) 

Na adresu Domu kultury Hodonín je nutno v termínu do 31. 1. 2022 zaslat: 

● řádně, čitelně a kompletně vyplněnou přihlášku (příloha),  

● 2 ks výtisků scénáře soutěžního představení a také v elektronické formě,  

● propagační materiál, včetně snímků z představení opatřených popiskami, 

● 5 ks programu k inscenaci (autor, osoby obsazení, anotace inscenace pro media),  

● zpracované plakáty 2 ks, případně letáky, 

● pokud má soubor pořízený videozáznam, přiložte k materiálům – (nepovinný požadavek) 

● seznam členů souboru, u přehlídky MUMRAJ! i věk hrajících členů souboru  

● čestné prohlášení o účasti pouze v jedné regionální přehlídce, se stejnou inscenací, v  rámci 
postupového systému (příloha), 

● kopie formuláře přihlášky k (DILIA, OSA, …) k veřejnému provozování hry – autorská práva. 
 

V případě nezaslání výše uvedených materiálů do data uzávěrky, vyhrazuje si pořadatel právo 
soubor do přehlídky nezařadit. 

 
S vybranými soubory bude uzavřena smlouva o účinkování.  
Harmonogram představení určuje pořadatel po dohodě s  vedoucím souboru. 

 

Divadelní přehlídka MUMRAJ ! – podmínky účasti  

Přehlídky se mohou zúčastnit divadelní soubory z České republiky, jejichž vystupujícím členům je 

minimálně 15 let a jsou studenty středních, popř. vysokých škol, nebo nestudují, ale věkově odpovídají 
středoškolským, popř. vysokoškolským studentům. Věkové omezení se netýká režiséra, scénografa, 

autorů hudby apod. Případné výjimky z věkového limitu jsou v kompetenci programové rady celostátní 
přehlídky. 

 
Soubory se mohou přehlídky zúčastnit s divadelními inscenacemi bez omezení druhového či žánrového 

(divadlo činoherní, loutkové, hudeb.ní, pohybové, taneční, divadlo poezie, interpretační i autorské divadlo, 
divadlo pro děti a další). 

 
Vzhledem k současné epidemické situaci mohou soubory v rámci krajských postupových kol prezentovat 
své inscenace v rozpracovaném stavu. 



 
Soubory se mohou v daném roce zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné krajské přehlídky, která 

umožňuje postup na celostátní přehlídku Mladá scéna. 
 

Divadelní přehlídka HOBBLÍK – podmínky účasti  
 
1. soubory, které uplatňují principy hereckého divadla dramatické postavy a jejich inscenace vycházejí z 

textů dramatických autorů; 
 

2. soubory využívající různých principů hereckého divadla, jejichž inscenace vycházejí z nejrůznějších 
zdrojů tzv. otevřené dramaturgie; 

 
3. soubory hudebního divadla. 

 
Ostatní 
Pořadatel poskytne souboru nápoje na občerstvení.  

Souborům se neproplácí náklady na stravu. V případě obdržení dotace z JMK a MK bude pořadatel hradit 
část nákladů na dopravu, a to na základě faktury zaslané zřizovatelem souboru. Poměr úhrady závisí na 

výši obdržené dotace.  
 

 
Kontaktní adresy 

 
Mgr. BcA. Adam Procházka, Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace 
Horní Valy 3747/6, 695 11 Hodonín / e-mail:prochazka@dkhodonin.cz  

 
 

 
 

…………………………………………. 
 

 
Svatopluk Kouřil 
Podsednická 9, 615 00 – Brno / e-mail: fotok@seznam.cz 

 
 

 
 

………………………………………….. 
              

 
Vladimír Michal 
Údolní 32, 602 00 Brno / e-mail: kpucr@volny.cz 

 
 

 
 

 
………………………………………….. 

 
 
 

V Hodoníně dne:  
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Příloha propozic divadelních přehlídek, Dům kultury Hodonín 2022: 
povinné přílohy, formulář prohlášení 
 

 
Povinné přílohy 
 

Na adresu Domu kultury Hodonín, Horní Valy 6, 695 01 Hodonín je nutno v termínu do 
31. ledna 2022 zaslat povinné přílohy k účasti na přehlídce: 
 
● Řádně, čitelně a kompletně vyplněnou přihlášku (lze vyplnit i elektronicky). 
● 2 ks výtisků scénáře soutěžního představení a elektronickou formou 
● Propagační materiál včetně snímků z představení opatřených popiskami. 

● 5 ks programu k inscenaci (autor, osoby obsazení, anotace inscenace pro 
media). 
● Zpracované plakáty, 2 ks, případně letáky. 
● Pokud má soubor pořízený videozáznam, přiložte k materiálům. 
● Seznam členů souboru  
● Soupis propagačních a informačních materiálů. 

 

Obzvláště důležité dokumenty 
● Čestné prohlášení o účasti pouze v jedné regionální přehlídce v rámci 

postupového systému (formulář na další straně). 
● Kopie formuláře přihlášky k (DILIA, OSA, …) k veřejnému provozování hry – 
autorská práva. 

 
V případě nezaslání výše uvedených materiálů do data uzávěrky, vyhrazuje si 
pořadatel právo soubor do přehlídky nezařadit. 
 
Zřizovatel přehlídky si vyhrazuje právo pro výběr souborů na přehlídku, pokud 
počet přihlášených souborů přesáhne maximální možný počet souborů na 

přehlídku.  

 
Nepovinné (ale velmi žádoucí) informace 
● Prosíme o soupis účasti na přehlídkách včetně získaných ocenění alespoň za 
uplynulý rok pro budoucí dějiny.  
● Přivítali bychom kontakt na soubory, které vznikly nebo obnovily činnost avšak 

nejezdí na přehlídky. 
● Uvedení zda-li soubor bude přespávat na přehlídce a zda li se zúčastní 
společenského večera, který proběhne v pátek večer.  
 



Prohlášení 
 

 
Prohlašujeme, že jsme v roce 2022 podali přihlášku k účasti na postupové 
divadelní přehlídce pouze u jednoho pořadatele, a to v Hodoníně na přehlídce:*) 
 
HOBBLÍK MUMRAJ!   
       

 
 
Název a adresa souboru: 
 
 
Autor inscenace, název: 

 
 
 
Jméno a adresa vedoucího souboru: 
 
 

Podpis vedoucího souboru: 
 
 
 
Datum: 
 

 
 
*) Zakroužkujte. 

 


