
 
 

 
  

 

Městská knihovna Louny a Dům dětí a mládeže Žatec 
vyhlašují propozice pro okresní kolo přehlídky sólových recitátorů s postupem 

na krajskou postupovou přehlídku Dětská scéna 2015. 

Termín:   9. března 2015 
Místo konání:  Městská knihovna Louny 
Začátek přehlídky:  9.00 hodin 
Věkové kategorie: 1. kategorie  žáci 2. - 3. tříd ZŠ 
    2. kategorie žáci 4. - 5. tříd ZŠ 

3. kategorie žáci 6. - 7. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků 
víceletých gymnázií 

4. kategorie žáci 8. - 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků 
víceletých gymnázií 

Z každé školy mohou postoupit v každé kategorii maximálně dvě nejinspirativnější 
vystoupení. 
Pořadatelé školního kola pošlou do 9. února 2015 na adresu: 
          Městská knihovna Louny 
          Mírové náměstí 1 
          440 01 Louny 

vyplněný evidenční list každého recitátora a 4 kopie textů, které bude recitátor 
interpretovat. Kopie textů musí být čitelné a v pravém horním rohu označené jménem 
interpreta a číslem kategorie. 

Recitátoři 1. a 2. kategorie si připraví 1 text, 3. a 4. kategorie si připraví 2 texty. 
Recitátoři nesmějí používat texty, které recitovali v minulém roce. 

Cestovné: Účastníkům i doprovodu bude proplacena pouze jedna cesta, zpáteční bude 
uhrazena až po zaslání příslušné jízdenky nejpozději do jednoho měsíce od konání 
přehlídky na adresu: 

Dům dětí a mládeže Žatec 
Obránců míru 638 
438 01 Žatec 

Informace získáte na adrese: mkl@mkl.cz, příp. na telefonu 734 521 903. 
Příloha: evidenční list  

Ludmila Malá         Věra Matoušová   Dagmar Kučerová 
zástupce ředitelky        ředitelka DDM Žatec  ředitelka MěK Louny  
a okresní koordinátor soutěží    



 
 

 
  

 

Okresní kolo Přehlídky dětských recitátorů v Lounech 

Evidenční list sólisty 

Kategorie ………..  

Žák ………….. třídy 

Jméno a příjmení recitátora: …………………………………................................... 

Datum nar.: ……………………………. 

Adresa bydliště: ………………………………………………………………………….. 

Jméno a příjmení kontaktní osoby: ..…………………………………………………. 

Adresa bydliště: .………………………………………………………………………….  

E - mail: ………………………………………………… Tel.: ………………………….. 

Adresa školy (instituce, posílající recitátora): …………………………………………. 

……………………………………………………….……………………………………… 

Jméno pedagoga, který recitátora připravil: …………………………………………… 

Pořadatel oblastního (okresního) kola: ………………………………………………… 

Texty  1. Název textu: …………………………………………………………… 

Autor: …………………………………………………………………... 

Překladatel: ……………………………………………………………. 

2. Název textu: …………………………………………………………… 

   Autor: …………………………………………………………………... 

   Překladatel: ……………………………………………………………. 

Texty je třeba poslat s evidenčním listem ve 4 kopiích v čitelné formě se jménem 
interpreta, kategorií, autorem a názvem textu do 9. února 2015 na adresu: 

Městská knihovna Louny 
  Mírové nám. 1 
  440 01 Louny 


