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Výsledková listina krajského kola

PŘEHLÍDKY DĚTSKÉ RECITACE 2018 - 3. a 4. kategorie
Krajské kolo přehlídky proběhlo v sálech Vlašského dvora v centru Českého Krumlova
ve dnech 26. a 27. dubna 2018. Ve čtvrtek 26. dubna se porotě představilo 20 recitátorů 3. a 4.
kategorie, kteří přijeli z šesti okresů Jihočeského kraje – z okresu České Budějovice, Jindřichův
Hradec, Písek, Prachatice, Tábor a Strakonice.
Dle propozic přehlídky porota neurčuje pořadí, ale vybírá 2 nejlepší a nejinspirativnější
vystoupení v každé kategorii. Tito recitátoři pak postupují na Celostátní přehlídku dětské
recitace, která probíhá současně s Celostátní přehlídkou dětského divadla v rámci přehlídky
Dětská scéna 2018 ve dnech 8. – 10. června 2018.
Ocenění recitátoři obou kategorií získali kromě diplomu, popř. čestného uznání také
poukázku do sítě knihkupectví Kanzelsberger. Všichni účastníci přehlídky si odnesli na památku
kovaný přívěsek a během přehlídky měli možnost navštívit expozici Loutky a víno v
Pohádkovém domě a připravili jsme pro ně také prohlídku Muzea vltavínů s průvodcem.
Pro pedagogy a zájemce z řad rodičů jsme připravili praktický seminář o dětské recitaci,
který vedla Hana Patrasová.
Přehlídka proběhla v příjemné a pohodové atmosféře, ke které velkým dílem přispěl
krumlovský lektor Jiří Pokorný, který recitátorům zpříjemnil chvíle před začátkem přehlídky
zábavnou jazykovou rozcvičkou a zajímavou dramatickou dílnou. Pro pedagogy a zájemce
z řad rodičů jsme připravili praktický seminář o dětské recitaci, který vedla Hana Patrasová
z Prachatic. Také krásné prostředí historických sálů Vlašského dvora bylo jistě tím správným
místem, jaké si podobná přehlídka krajské úrovně zaslouží.
Výkony recitátorů hodnotila odborná porota ve složení: Jiřina Lhotská (Strakonice)
Zuzana Jirsová (Kamenice n. L.)
Jakub Hulák (Praha)
VÝSLEDKY:
3. kat.: Ocenění s postupem:
Ocenění s postupem:
Čestné uznání:
Čestné uznání:
Čestné uznání:

Adéla Knížková (ZUŠ Kochana Strakonice)
Pavel Mareš (ZŠ Větrná Jindřichův Hradec)
Zuzana Činková (ZUŠ V. Nováka Jindřichův Hradec)
Jaroslav Lukeš (ZŠ a MŠ Čkyně)
Matylda Mandovcová (ZŠ Kovářov)

4. kat.: Ocenění s postupem:
Ocenění s postupem:
Čestné uznání:
Čestné uznání:

Karolína Jasovská (ZŠ Větrná Jindřichův Hradec)
Daniel Paukner (ZŠ a MŠ Tábor, Nám. Mikuláše z Husi)
Kateřina Bendová (ZŠ Sepekov)
Hana Reitzová (ZŠ a ZUŠ Bezdrevská České Budějovice)

Přehlídka byla podpořena MŠMT ČR
Zpracovala: Marie Smeykalová, vedoucí hudebně – tanečního odd. DDM ČK.
V Českém Krumlově, 27. dubna 2018.

