
Propozice  

postupové přehlídky ochotnických souborů Jizerské oblasti SČDO 
v oboru činohra a hudební divadlo 

v Lomnici nad Popelkou 
 

Pořadatel:  Divadelní spolek J. K. Tyl Lomnice nad Popelkou 

ve spolupráci s Jizerskou oblastí Svazu českých divadelních ochotníků  

Termín: každoročně v měsíci březnu (stanoví pořadatel)  

Uzávěrka přihlášek: 31. prosince předchozího roku, definitivní výběr proběhne 
do 31. ledna následujícího roku 

Přehlídka je vyhlašována v souladu s propozicemi národních soutěží, které pořádá 

Národní informační středisko pro kulturu, jeho útvar NIPOS-ARTAMA Praha, 
z pověření Ministerstva kultury České republiky.  

Přehlídka zahrnuje účast divadelních souborů v těchto třech kategoriích: 

a)      soubory, které uplatňují principy hereckého divadla dramatické postavy, jejichž 
inscenace vycházejí z textů dramatických autorů  

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

c)      soubory hudebního divadla  

V rámci přehlídky budou realizovány rozborové semináře. Hodnocení souboru 

může probíhat jako rozhovor s celým souborem po představení, rozhovor 

s režisérem, popř. s režisérem a zástupci souboru a to podle dohody s pořadateli 
a předsedou poroty. 

Odborná porota regionální soutěže, bylo-li realizováno minimálně 5 soutěžních 

představení, má právo doporučení neomezeného počtu inscenací pro program 

Národní přehlídky činoherního a hudebního divadla, která je koncipována jako 

celostátní soutěžní přehlídka amatérských divadelních souborů dospělých, které ve 

své inscenační praxi reflektují zákonitosti divadla jako uměleckého druhu a jejichž 
adresátem je dospělé publikum.  



Odborná porota regionální soutěže, bylo-li realizováno minimálně 8 soutěžních 

představení, má právo nominace jedné inscenace pro program Celostátní přehlídky 

činoherního a hudebního divadla, která je koncipována jako celostátní soutěžní 

přehlídka amatérských divadelních souborů dospělých, které ve své inscenační praxi 

reflektují zákonitosti divadla jako uměleckého druhu a jejichž adresátem je dospělé 

publikum. Překročí-li celkový počet nominací z krajských postupových přehlídek ¾ 
hracích míst na celostátní přehlídce, mění se všechny nominace na doporučení. 

Celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla počítá s 16 

soutěžními inscenacemi. Pokud by z ekonomických, organizačních nebo technických 

důvodů byl rozsah celostátní přehlídky krácen a vymezen počtem inscenací nižším 

než 12, musí nově rozhodnout o způsobu výběru pořadatelé přehlídky na základě 

projednání na mimořádné schůzce odborné rady NIPOS-ARTAMA pro amatérské 

činoherní divadlo, a to do data předcházejícího termínu jednání programové rady 
Celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla. 

Ředitel postupové přehlídky může doporučit jednu inscenaci k výběru do programu 

celostátní přehlídky. Jedná se o inscenaci, která se z důvodů onemocnění či jiných 

závažných příčin nemohla zúčastnit postupové přehlídky a inscenační výsledek 

převyšuje inscenace, které z postupové přehlídky nominovala nebo doporučila 

odborná porota, či je s nimi srovnatelný. Dále může doporučit inscenace v případě, 

že do programu přehlídky bylo původně zařazeno 5 inscenací a z důvodu nemoci či 

jiného nepředvídatelného důvodu některý ze souborů účast odřekl a nebyl tak 

naplněn minimální počet inscenací v programu. Obdobně mohou uplatnit svá 

doporučení k výběru do programu celostátní přehlídky zájmové divadelní 

organizace a členové odborné rady NIPOS-ARTAMA. 

Tvůrce nebo spolutvůrce inscenace zařazené do programu celostátní či krajské 

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. 

Soubor se může se stejnou inscenací zúčastnit pouze jedné krajské přehlídky, která je 

programově postupovou pro celostátní přehlídku amatérského činoherního 

a hudebního divadla. Opakovaná účast souboru se stejnou inscenací v jiném roce je 

považována za účast na druhé krajské přehlídce. Opakovaná účast souboru se 

stejnou inscenací na jiné postupové přehlídce, která je programově postupovou na 

jinou celostátní přehlídku (např. Šrámkův písek, Krakonošův divadelní podzim, …) 

je považována za účast na druhé krajské přehlídce. V případě porušení tohoto 
ustanovení bude tato inscenace vyloučena z jednání programové rady.  



Soubory Jizerské oblasti (stávajících z okresů Liberec, Jablonec nad Nisou a Semily), 

eventuelně Libereckého kraje, nejsou vázány povinností účastnit se soutěže pouze 
v tomto regionu.  

Této postupové přehlídky se mohou zúčastnit i soubory z jiných regionů a to pouze 

tehdy, když to umožňuje kapacita přehlídky a podmínky, zejména ekonomické, které 
budou řešeny specifickými dohodami.  

Soubor se na přehlídku přihlašuje závazně s jednou inscenací na formuláři, vydaném 

pořadatelem přehlídky, nebo na formuláři z bulletinu d’ARTAMAn, a v závazném 
termínu.  

Na základě přihlášky je soubor zařazen do programu přehlídky, který po dohodě se 
souborem stanoví pořadatel. 

Zúčastněný soubor písemně předem formuluje zvláštní podmínky a požadavky na 

technické, materiální a personální zabezpečení jeho účasti na přehlídce. 

Pořadatel přehlídky podle propozic NIPOS-ARTAMA jmenuje nejméně tříčlennou 

odbornou porotu, jejíž povinností je zhlédnout a zhodnotit všechna představení. 

Alespoň jeden člen odborné poroty musí mít funkci odborného garanta a zúčastnit se 

jednání programové rady celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního 

divadla. Jeho výběr musí být konzultován s odborným pracovníkem NIPOS-
ARTAMY pro amatérské činoherní a hudební divadlo a podléhá jeho schválení. 
Hodnocení může z programového hlediska proběhnout i mimo bezprostřední čas po 
sehraném představení. 

Hodnocení se může zúčastnit každý účastník přehlídky. 

Každý přihlášený soubor předem v termínu stanoveném pořadatelem poskytne pro 

potřeby poroty výchozí dramatický text inscenace s vyznačenými dramaturgicko-

režijními úpravami, nebo autorský scénář. Dále program, nebo alespoň seznam osob 

s vyznačením jejich zapojení v inscenaci, tedy osoby a obsazení, režie, scénografické 

řešení, hudba, případná profesionální spolupráce a pod. Dále slovo o souboru, slovo 
o autorovi, fotografie z inscenace (použitelné po tisk a propagaci). 

O každém soutěžním představení je učiněn stručný záznam v závěrečném písemném 

hodnocení poroty. Součástí je i návrh na ocenění jednotlivců či kolektivů. 
O výsledcích jsou účastníci informováni na závěrečném semináři přehlídky. 



Soubory, jejichž inscenace byly doporučeny na národní přehlídku, jsou vyrozuměny 

způsobem odpovídajícím soutěžnímu řádu této přehlídky. 

V případě, že se do oblastní přehlídky přihlásí větší počet souborů, který přesahuje 

kapacitní a organizační možnosti, jsou do programu zařazeny soubory dle 

individuálních kritérií organizátorů např. dle dramaturgického plánu, žánrového 
klíče a pod. 

Rozsah finančního zabezpečení účasti souborů, popř. seminaristů a dalších účastníků 

přehlídky včetně poroty vyplývá z rozpočtu přehlídky. Ten zahrnuje všechny 

náklady přehlídky a všechny příjmy (vstupné, vložné účastníků, poplatky za 

poskytnuté služby, dary, dotace, granty atd.). Rozpočet sestavuje pořadatel, který 
také formuluje předem podmínky stravování, ubytování a pod. 

Tato oblastní přehlídka je nejen soutěžním, ale i společenským setkáním a také akcí 

vzdělávacího, informativního a inspirativního charakteru. Je proto veřejná, otevřená 

všem zájemcům o amatérské divadlo. Její program může být rozšířen o odborné 
semináře, přednášky a jiné doprovodné programy. 

Tyto propozice jsou zpracovány v souladu s pokyny a soutěžními řády, které jsou 
vydávány pro postupové soutěže NIPOS-ARTAMOU Praha.  

   

 V Lomnici nad Popelkou 19. února 2016 

   

    Divadelní spolek J. K. Tyl 

    Lomnice nad Popelkou 


