
Obecní úřad Hvozdná a Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná 

vyhlašuje 

XVI.  ročník  krajské  přehlídky  dětských ochotnických souborů  

a souborů hrajících pro děti  

„HVOZDENSKÝ MĚŠEC PLNÝ POHÁDEK – HVOZDNÁ 2016“ 
datum konání: 

11. – 18. června 2016 
 

Účast na XVI. ročníku divadelní přehlídky „Hvozdná 2016“: 

Divadelní soubor na přiložené přihlášce vyplní veškeré požadované údaje a spolu s textem hry, který 

je možno odeslat v elektronické podobě na níže uvedený email, seznamem účinkujících, 

požadovaným rozpočtem nákladů dopravy zašle do závazného termínu na níže uvedenou adresu 

pořadatele. Výběr inscenací a účast souborů je prováděna na základě výběrového řízení. Jelikož má 

letošní ročník omezený počet soutěžících, bude výběrová komise rozhodovat dle zaslaných scénářů. 

Přehlídky se může zúčastnit každý ochotnický soubor zabývající se divadlem pro dětského diváka. 

Uzávěrka přihlášek je do 

15. dubna 2016 

Adresa: Veronika Henzelý 

Na Honech II/4916, 

76005, Zlín 5 

Email: info@divadlohvozdna.cz 

 

Jedná se o přehlídku pro děti ze ZŠ a MŠ, tudíž představení probíhají převážně ve všední dny 

dopoledne. Festivalová komise má právo sestavit program přehlídky podle vlastního výběru.  

 

Hodnocení inscenací: 

Přehlídková představení hodnotí dětská porota, složená ze žáků ZŠ, pod vedením ředitelky místní 

školy. Vyhlášení výsledků proběhne poslední den přehlídky v rámci odpoledního nesoutěžního 

představení. Zástupcům souborů, které se budou přehlídky účastnit, se doporučuje účast na 

vyhlášení. Organizační výbor přehlídky udělí na návrh dětské poroty „Hlavní cenu přehlídky“, nejlepší 

ženský herecký výkon, nejlepší mužský herecký výkon, objev přehlídky, nejmladší účastník přehlídky a 

jiné. „Hvozdenský měšec plný pohádek – Hvozdná 2016“ není součástí jiné přehlídky, a proto se 

z festivalu nikam nepostupuje. Z tohoto důvodu nebude představení hodnotit žádný jiný 

hodnotitelský orgán, ale pouze oficiální dětská porota přehlídky. Tato má na základě svého uvážení 

možnost udělit i mimořádné ceny. 
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Organizační zabezpečení přehlídky: 

Vybraným souborům, které se “Hvozdenského měšce plného pohádek – Hvozdná 2016“ zúčastní, 

uhradí pořadatel náklady spojené s dopravou členů souboru a dekorací z místa působení do Hvozdné 

a zpět dle předem schváleného rozpočtu. S ohledem na finanční situaci musíme brát zřetel na 

maximální hospodárnost. Proto vás žádáme, abyste k této skutečnosti přihlíželi při způsobu dopravy. 

Souboru bude proplacena faktura za dopravu v maximální výši 2000,- Kč na jedno 

představení.Vyfakturování nákladů na dopravu musí být provedeno do 30. června 2016. Členové 
souboru obdrží po představení občerstvení pro herce a technický doprovod podle finančních 
možností pořadatelů. Budova divadla je vybavena divadelním osvětlením a ozvučením. 
 
Propagace: 

Propagaci jednotlivých představení provede organizátor festivalu. Vybrané soubory pošlou na adresu: 

Veronika Henzelý, Na Honech II/4916, 760 05, Zlín 5, co nejdříve po oznámení, že byly vybrány na 

přehlídku, fotografie pro propagační účely, program inscenace.  

V den vystoupení přiveze soubor cca. 50 ks programů pro dětské diváky – jako propagaci souboru a 

inscenace. 

Kontaktní osoba: 

S případnými dotazy se obraťte na:  

  Jakub Henzelý 

tel.: 776 721 361 

email: jakub.henzely@gmail.com 

 Veronika Henzelý 

 tel.: 777 225 672 

 email: info@divadlohvozdna.cz 

 

www.divadlohvozdna.cz 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Hvozdné, dne 23. února 2016 

                                                                                                                                             Jakub Henzelý 

http://www.divadlohvozdna.cz/

