
            
 Svět je báječné místo k narození, 
             jestli vám nevadí,  
            že štěstí vždycky není tak velký požitek..... 
                                                   L. Ferlinghetti 

 

 
POETIKA 2016 

s recitační soutěží 
 

Program a propozice recitační soutěže 
 

Městské divadlo Turnov 
středa 9. listopadu a čtvrtek 10. listopadu 2016 

GALAVEČER čtvrtek 10. listopadu 2016 
 

 
Akce je pořádána s podporou Kulturního fondu Města Turnov.  

 
Vážení přátelé, 

i letos se vás pokusíme na chvíli vytáhnout z tvrdé reality do světa poezie, protože si stále ještě myslíme, že:  
 

 
SVĚT JE OPRAVDU BÁJEČNÉ MÍSTO K NAROZENÍ. 

 

To je také hlavním důvodem, proč vás znovu oslovujeme a zveme na šestnáctý  ročník nekomerční akce pro 
lidi naladěné na stejné vlně, na přehlídku hudby a poezie pod souhrnným názvem POETIKA 2016. Máme mezi vámi 
z minulých setkání mnoho stálých účastníků a snad smíme říci, že i přátel, a kromě nich bychom rádi oslovili a přilákali 
do našich řad i další, nové recitátory.  Připomeňme tedy základní myšlenku a organizační schéma akce. 

POETIKA je setkání příznivců poezie a kvalitní hudby. Na základě zkušeností z předchozích ročníků se opět 
budeme držet zaběhnuté režie – recitační soutěž a galakoncert v samostatných dnech.  

Jinak je schéma stejné jako loni. Tedy dvě dopoledne soutěž podle kategorií a ve čtvrtek večer Galakoncert. 
Každoročně stoupá počet přihlášených a to nám dělá velkou radost. Budeme se na vás těšit i letos!  

Srdečně vás tedy zveme na 
 

POETIKU 2016! 
 
 
  Účast v soutěži v přednesu poezie je přístupná každému, kdo splňuje věkový limit, a přihlásí se v určeném 
termínu. Aby vše probíhalo v jasně stanovených mantinelech, musí mít i tato soutěž svá pravidla. Proto vám 
předkládáme následující propozice. Věříme, že se k naší aktivitě připojíte sami, jako její aktivní účastníci. Doufáme, že 
se k nám i letos opět připojí také učitelé a ředitelé oslovených škol, vedoucí nejrůznějších organizací a kroužků, které 
se s mládeží setkávají ve své vlastní činností a pro které by mohla být tato soutěž vítanou reprezentací.  

 

POZOR! POKRAČUJEME VE ZMĚNĚNÝCH KATEGORIÍCH! 

PRVNÍ DEN SOUTĚŽÍ KATEGORIE A+B, DRUHÝ DEN C+D+E. 

V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE MÉNĚ PŘIHLÁŠENÝCH,  

MŮŽE DOJÍT K ÚPRAVĚ KATEGORIÍ. 



RECITAČNÍ SOUTĚŽ 
Základní podmínky soutěže 

• Každý účastník si připraví minimálně 2 samostatné texty dle vlastního rozhodnutí – výběr textu je jedním z kritérií 
konečného hodnocení. 

• Předpokládá se, že texty budou recitovány zpaměti, tedy bez čtení - nedodržení této podmínky bude mít za následek bodové 
srážky v celkovém hodnocení.  

• Délka recitovaného textu nesmí přesáhnout 4 minuty čistého času. 
• Vlastní recitační soutěž proběhne v dílčích postupových kolech, o jejichž množství rozhodne pořadatel podle počtu 

přihlášených účastníků. 
• Soutěž je určena věkovému spektru od 6 do 25 let. Aby byla zajištěna alespoň částečná regulérnost, proběhne soutěž 

v předem vypsaných kategoriích.  
Kategorie A     6 - 8 let   Kategorie B     9 - 11 let       Kategorie C   12 – 14 let 
Kategorie D      15 - 17 let  Kategorie E      18- 25 let 
 

• Kromě věkového vymezení vypisujeme i další dělení v kategoriích podle výběru soutěžících :    
1. Recitace poezie  

 2. Recitace prózy (vybraný text nesmí být delší než 4 minuty) 
3. Recitace vlastních textů 

Pokud jste vše dobře pochopili, můžete se přihlásit do kategorie, která například vypadá  B/1, tedy účastník ve věku 10 – 
13 let s poezií vybraného básníka. 

 Pořadatel si vyhrazuje právo uspořádat soutěž v přednesu dle takto vypsaných kategoriích pouze v případě, že se zúčastní 
minimálně 8 účastníků v jednotlivých kategoriích.  Pokud tomu tak nebude, má pořadatel právo na slučování kategorií dle 
vlastního uvážení. Kromě cen pro nejlepší recitátory v jednotlivých kategoriích, mohou být uděleny i ceny poroty, diváka a 
pořadatele a to jak za recitaci, tak za vlastní text. 
Všichni účastníci recitační soutěže mají volný přístup na galakoncert POETIKY, pokud o to předem požádají v přihlášce nebo 
v den konání vlastní soutěže pořadatele. 
 
Vyhodnocení  POETIKY 2016 : 

• Hodnocení soutěže bude provádět odborná porota. 
• Základními kritérii pro hodnocení je výběr a znalost textu, případně kvalita a úroveň vlastního textu ( 30% ), vlastní 

přednes ( 70% )  
• Všichni účastníci budou odměněni diplomem, minimálně první v každé hodnocené kategorii hodnotnou věcnou cenou.  
 
Další informace pro účastníky: 
• Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu přihlášených dle svých organizačních možností.  
• Každý účastník obdrží zdarma občerstvení (svačina v divadelním baru). 
• Každý účastník se zúčastňuje soutěže na náklady vysílajícího či své vlastní.  
• Potvrzení přijetí přihlášky z administrativních důvodů vynecháme, pokud nebudete informováni, že např. z kapacitních důvodů 

už vás nelze přijmout, dostavte se k soutěži v uvedeném čase. O pořadí výběru účastníků nerozhoduje termín zaslání přihlášky, 
ale pořadatel. 

 
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK je v úterý 1. listopadu 2016. 

 
Základní informace znáte. Ostatní záleží na vás, vašich učitelích, přátelích a kamarádech. Bez vaší aktivity a ochoty se  

zúčastnit nebude naše akce ničím. A pokud by vám bylo třeba jakýchkoliv informací, piště, mailujte, telefonujte na níže uvedené 
kontakty pořadatelů, kterými jsou: 

KULTURNÍ CENTRUM TURNOV s.r.o., Markova 311, 511 01 Turnov, tel. 736754993, e-mail: weissova@kcturnov.cz 

spolu s Městskou knihovnou A. Marka, Jeronýmova 517, 511 01 Turnov, tel. 736712400, e-mail: evakordova@seznam.cz. 
 
Přihlášky do recitační soutěže zasílejte na adresu : KULTURNÍ CENTRUM TURNOV s.r.o. 

 Markova 311, 511 01Turnov  
Přinést je můžete i osobně do recepce na Střelnici, či poslat na uvedené e-mailové adresy. 
 

       
     

 
Na vás všechny, kteří budete na naši výzvu reagovat, se opravdu těšíme a děkujeme za přízeň. 

 
 
 
 
 



 

 
POETIKA 2016 

 
 
 
 

Středa 9. listopadu a čtvrtek 10. listopadu 
 

 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ 
 
Program pro oba dny:  
               8.30-9.00  PREZENTACE ÚČASTNÍKŮ 
  9.15                ROZPRAVA    

9.30               PŘEDKOLA  
11.00-11.30    PŘESTÁVKA NA SVAČINU 
11.45-14                FINÁLE a vyhlášení výsledků 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přihláška na straně 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                    Čtvrtek 10. listopadu 
 
 

GALAKONCERT – začátek v 18 hodin 
 
 

Účinkují :  
 
ROMANIKA  - nevšední multižánrový akustický hudební projekt plný vášně a energie. 
Charismatická zpěvačka a kytaristka Ika Kraicová je často přirovnávána k paní Haně Hegerové , 
Zuzaně Navarová , Szidi Tobias , Radúz nebo Ide Kellarovej, která osobně rozvíjela Ikin vokální 
projev. Silný žensky element v textech a divoké rytmy vyvažuje hluboký a jazzově kultivovaný zvuk 
kontrabasu, na který hra Ikin životní partner Roman Kraic. V našem hudebním provedení se setkávají 
šansonový nálady, pouliční kabaret, jiskřivé čardáše, world - ethno music a bujaré písničky se silnými 
texty od významné slovenské básnířky Evy Luky ( http://www.litcentrum.sk/slovenski-
spisovatelia/eva-lukacova) jakož i zhudebněné Shakespearova sonety a Cikánské romance od 
Frederica Garcíi Lorky . 
 
Hudební ukázky z alb si můžete poslechnout na :www.bandzone.cz/romanika, alebo na 
www.romanika.sk 
 
 
 
ALO TRIO BAND  
Duší kapely, iniciátorem jejího vzniku a „principálem“ je Vlastimil Třešňák. Jde o další z jeho 
propracovaných úskoků, jak zamotat fanouškům hlavy. 
Těch za svoji dráhu absolvoval řadu. Třeba když začal psát – on, dříve ryzí solitér – texty pro jiné 
(Pražský výběr, Stromboli), když začal dokonce textovat muzikály, když nedávno rozpustil úspěšnou 
rockovou kapelu a vrátil se k sólovému vystupování, byť jen velmi zřídkavému. 
 
Důsledkem Třešňákovy stále menší chuti vystupovat na pódiu je zřejmě i Alo Trio Band, jakási jeho 
prodloužená ruka a nepochybný zdroj zábavy. Vtip Alo Tria totiž tkví v tom, že Třešňák, který je 
autorem všech textů, jež v šansonovém, tu jazzovějším, tu bluesovém duchu zhudebnil bývalý basista 
jeho doprovodného bandu Jan Volný, píše pro tři zpěvačky - Martina Menšíková, Natálie Řehořová a 
Pavla Stránská. 
 
Hudební ukázky z alb si můžete poslechnout na : www.bandzone.cz/alotrioband 
 
 

 
a vybraní vítězové recitační soutěže 

 

Městské divadlo v Turnově 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Vyplňte prosím kategorii! 
 
 
 
 
 
KULTURNÍ CENTRUM TURNOV s.r.o.                   
Markova 311 
511 01 TURNOV 
 
 
 

SVĚT JE KRÁSNÉ MÍSTO K NAROZENÍ 
 
 
 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO 
RECITAČNÍ SOUTĚŽE 

 
 
 
 
Jméno a příjmení     __________________________________________________ 
 
Adresa :  ____________________________________________  PSČ___________ 
 
Tel.č. _________________                 Kategorie  _______ 
 
 
 
1. SOUTĚŽNÍ TEXT 

Autor  _____________________________________  
    
Název ______________________________________________________________  
 
2. SOUTĚŽNÍ TEXT 

Autor  _____________________________________  
    
Název ______________________________________________________________  
 
3. SOUTĚŽNÍ TEXT 

Autor  _____________________________________  
    
Název ______________________________________________________________  
 
 
 
 
Mám zájem o vstupenku na večerní galakoncert ano ne  počet ____ 
 
 
 
 
 
 
V _________________ dne ____________                  Podpis : 
 


